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Förord 
 

Denna kandidatuppsats är skriven inom ramen för Sociologi C vid Mittuniversitetet i Östersund under 
våren 2018. 

Vi vill med detta förord passa på att tacka de som gjort vår studie möjlig att genomföra. Ett varmt tack 
vill vi framförallt rikta till de informanter som deltagit i vår studie och för att ni deltagit med er tid, 
kunskap samt era erfarenheter. Vi vill också tacka vår handledare Angelika Sjöstedt-Landén för din 
stöttning och handledning under skrivandets gång.  
 
Med dessa ord så hoppas vi att ni finner denna uppsats intressant och att den ger er en förståelse för 
fenomenet det gränslösa arbetet och vilka utmaningar det innebär för ledarskapet och arbetsmiljön.  

 

Elin Bäckman & Emilie Frisk 
Mittuniversitetet Östersund, 2018-05-29 
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Sammanfattning 
 

Modern teknologi och en förändrad syn på lönearbete har öppnat dörrar för 
möjligheten att förlägga lönearbete på andra platser och tider än vad som 
tidigare varit möjligt. Detta har kommit att ge en positiv inverkan på 
arbetstagarens work-life balance, men har också bidragit med hur gränserna 
mellan arbete och privatliv kommit att förändras och bli mer otydliga. Vad 
händer med synen på ledarskap och arbetsmiljö när det gränslösa arbetet blir 
alltmer förekommande inom tjänstemannasektorn och vilka krav ställer det 
gränslösa arbetet på ledarskap och hur påverkas arbetsmiljön? Denna 
kvalitativa studie syftar till att undersöka just det. Studien är baserad på sex 
semistrukturerade intervjuer med medarbetare och chefer från olika företag 
och branscher som till varierande grad har anammat ett gränslöst arbetssätt. 
Resultatet av studien har analyserats genom teorier om betydelser av 
lönearbetets förläggning i tid och rum, arbetsmiljöns betydelse för att trivas 
med sitt jobb, samt det transformativa ledarskapets påverkan på det gränslösa 
arbetssättet. Resultatet av studien visar att gränslösheten i arbetet medför 
svårigheter för informanterna att sätta gränser mellan arbetsliv och fritid och 
att den minskade interaktionen mellan kollegor medför att känslan av 
samhörighet och delaktighet minskat. Studien kan också påvisa att 
ledarskapet har en stark påverkan på de informanter som hade ett gränslöst 
arbetssätt, då ledaren genom att agera stödjande, hänsynstagande och lyhört 
kunnat bidra till upplevelsen av en godare arbetsmiljö.      

 

Nyckelord: Gränslöst arbete, arbetstid, transformativt ledarskap, gränssättning och arbetsmiljö 
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1. Introduktion 

 
Arbetslivsforskare som bland annat Kristina Palm och Christine Mellner påpekar att chefer inte har hängt 
med i utvecklingen på arbetsmarknaden i och med det gränslösa arbetets framfart (Fredriksson, 2016; 
Gumesson, 2017). Av denna anledning anser vi att det finns ett tomrum att fylla med adekvat kunskap 
om det gränslösa arbetet och om det har kommit att förändra hur ledarskapet utövas och hur en god 
arbetsmiljö kan tillgodoses trots förändrade kommunikationsmönster, prestationsmätning och krav på 
flexibilitet. Denna studie belyser de krav som ställs på ledarskap och förutsättningar för god arbetsmiljö 
som följer i det gränslösa arbetets kölvatten.   

Det gränslösa arbetet är något som blir en allt större del inom tjänstemannasektorn i dagens arbetsliv och 
många medarbetare inom denna sektor har idag möjlighet att anamma det gränslösa arbetet på ett eller 
annat sätt. Under de senaste decennierna har det svenska arbetslivet kommit att förändrats, detta till följd 
av att nya reformer, krav och ny teknik har tagit en allt större roll på arbetsmarknaden. Dessa 
förändringar har i sin tur lett till att gränserna mellan arbetstid och fritid successivt har suddats ut vilket 
mynnat ut i begreppet, det gränslösa arbetet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg, 
2006, s.15). Njip, Beckers, Van der Voorde, Geurts och Kompier (2016) definierar det gränslösa arbetet 
som en kombination av temporal och rumslig flexibilitet. Den temporala flexibiliteten innebär att 
anställda inom vissa gränser själva har möjligheten att bestämma hur de ska fördela sitt arbete och sina 
arbetstider under en arbetsdag eller en arbetsvecka. Den rumsliga flexibiliteten beskriver istället hur 
anställda ges möjligheten att förlägga sitt arbete från olika arbetsplatser, exempelvis från ett 
aktivitetsbaserat kontor, hemifrån eller från en annan vald plats. Författarna beskriver även detta 
arbetssätt som ett tids- och platsoberoende sätt att arbeta och som till stor del förlitar sig på informations- 
och kommunikationsteknik (IKT). 

En aspekt som berör vikten av att forska kring ledarskapets påverkan i och med det gränslösa arbetet är 
att chefer behöver känna till hur arbetsmiljön för medarbetarna har ändrats. Arbetsmiljöverket har en 
föreskrift om god organisatorisk- och social arbetsmiljö, som började gälla i mars 2016 (AFS 2015:4). 
Föreskriften kom i bruk för att arbetsmiljölagen skulle bli mer konkret, då det kommit att visa sig att 
lagen inte efterlevs av alla organisationer och företag. Föreskriften menar att arbetstid och 
arbetsbelastning är två faktorer som kan innebära ohälsa om de inte ses över. I föreskriften står det att 
“Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger 
upphov till ohälsosam arbetsbelastning” (AFS 2015:4). Gällande arbetstid beskriver föreskriften (AFS 
2015:4) att “Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning 
leder till ohälsa hos arbetstagarna”. Arbetsgivare har det övergripande ansvaret att föreskrifterna följs 
(AFS 2015:4) och i förhållandet till det mer och mer förekommande gränslösa arbetet blir detta ansvar 
komplext. Förhållandet mellan chef och medarbetare har också kommit att förändrats då det dagliga 
arbetet kan ske utan att medarbetare och chef överhuvudtaget träffar varandra. Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) belyser också hur arbetsgivarens skyldighet 
sträcker sig utanför arbetsplatsens geografiska gränser och preciserar hur arbetsgivare ska gå tillväga för 
att förebygga ohälsa, olyckor och ergonomiska belastningsskador som kan härledas till arbetsutförande 



 

 

 

6 

 

(AFS 2012:2). Arbetsgivaren har en skyldighet att identifiera och kartlägga risker, detta krav omfattar 
även arbete som utförs på andra platser än den fysiska arbetsplatsen eller utanför ordinarie arbetstid.     

En annan aspekt kring ledarskapet och det gränslösa arbetet är nödvändigheten att ge detta utrymme för 
fortsatt forskning, menar Kristina Palm, forskare i arbetsvetenskap vid Karolinska Institutet. Chefer 
behöver vara medvetna om de signaler som de sänder ut till sina medarbetare när de själva svarar på 
mejl eller svarar på telefonsamtal efter ordinarie arbetstid (Gummesson, 2017). Christine Mellner har ett 
liknande resonemang som Kristina Palm, då hon menar att det ställs andra krav på ledarskapet när man 
anammat ett gränslöst arbetssätt, som innebär att såväl arbetsplats som arbetstid kan skilja sig åt mellan 
olika medarbetare. Mellner menar därför att chefer i en allt större utsträckning behöver arbeta med tätare 
uppföljning samt kartläggning av arbetstid, då detta kan leda till att chefen kan följa upp medarbetare 
som riskerar att arbeta för mycket (Fredriksson, 2016).  
 
Inom den sociologiska disciplinen så syftar man bland annat till att förstå samhället i stort och vilken 
påverkan människors handlingar har på övriga samhället. Englund och Larsson (2011, s.278) docenter 
inom sociologi, talar om integration mellan människor och hur förbindelser mellan dessa människor ger 
samförstånd i vad människor har för förväntningar och vilka handlingar de utför. Utifrån detta så är det 
intressant för vår studie att se om och i så fall hur medarbetare och chefer har ändrat sin integration 
mellan varandra, hur de arbetar enligt det gränslösa arbetssättet och samtidigt kan följa de lagar och 
regelverk som finns inom arbetsmiljöansvaret samt att kunna ha samspelta förväntningar på hur arbetet 
blir utfört. Det är även intressant för vår studie att se hur det gränslösa arbetet har påverkat arbetsmiljön 
och samspelet mellan kollegor.  

 

2. Syfte  
Syftet med denna studie är att se hur personer som till stor eller viss del arbetar gränslöst upplever att 
arbetsmiljön har förändrats. I och med att gränserna för arbetstid och arbetsplats suddats ut mer och mer 
och blivit mer flytande så finner vi det intressant hur detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö. Vi vill 
också undersöka vilka krav det gränslösa arbetet ställer på ledarskapet och hur chefer, som ansvarar för 
sina medarbetares arbetsmiljö, kan se till att lagar och riktlinjer kring medarbetarnas arbetsmiljö efterföljs 
när de inte alltid är på arbetsplatsen och arbetar och således inte får det fysiska mötet.  

2.1 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

➢ Vilka krav ställer det gränslösa arbetet på ledarskapet? 
➢ Vad betyder det gränslösa arbetet för arbetsmiljön?  
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2.2 Avgränsningar 

Studien behandlar det avlönade arbetet och när vi talar om det gränslösa arbetet i denna studie så har vi 
valt att avgränsa oss till platsen där arbetet utförs samt arbetstiden för när arbetet utförs. När vi talar om 
flexibilitet så menar vi möjligheten till att kunna utföra arbetet med dessa förutsättningar som beskrivits 
ovan.   

För våra intervjuer så har vi valt informanter inom tjänstemannasektorn som arbetar på arbetsplatser där 
de till stor eller till viss del arbetar gränslöst. Vi har gjort denna avgränsning då vi för att kunna besvara 
våra frågeställningar, vill få fram tankar och upplevelser om det gränslösa arbetet av arbetstagare som 
arbetar på detta sätt i någon mån. Vi har inte valt att avgränsa oss till att intervjua informanter från en 
och samma organisation och inte heller till en specifik arbetsroll, då vi inte ansett att detta har varit 
nödvändigt för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har inte gjort några avgränsningar gällande 
ålder, kön eller utbildningsnivå på grund utav att vi inte anser att det är relevant för denna studie att 
inrikta sig specifikt på någon viss åldersgrupp, något visst kön eller någon viss utbildningsnivå. 

 

3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning som gjorts om det gränslösa arbetet som forskningsfält har dominerats av den 
psykologiska disciplinen. Detta har resulterat i en individfokuserad empiri som visar på det gränslösa 
arbetets påverkan på individen med tydliga kopplingar till stimulans, motivation, hälsoeffekter (Njip et 
al., 2016) och balans (Hayman, 2009). Ledarskap i förhållande till det gränslösa arbetet är inom 
sociologin, idag, ett relativt outforskat område. I denna del av studien kommer vi att presentera tidigare 
forskning som behandlat det gränslösa arbetet. Den forskning vi kommer att redogöra för är 
representerat från olika forskningsfält och discipliner, vilka bidragit till en bredare syn på vårt 
forskningsområde med studier som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Detta avsnitt är 
indelat i tre huvudområden vilka är flexibilitet i arbetsmiljö och gränslöst arbete, work-life balance samt 
ledarskap och arbetsmiljö.  

Området flexibilitet i arbetsmiljö och gränslöst arbete belyser vi med hjälp av studier, som ur en 
psykologisk ansats beskriver hur organisationer erbjuder arbetstagare ett flexibelt arbetssätt och hur IKT 
samt den digitala arbetsmiljön har spelat en viktig roll för utbredningen av det gränslösa arbetet. 
Forskningen har även fokuserat på hur användningen av dessa informationsteknologiska lösningar har 
påverkat arbetstagare samt vilka krav som ställs på dem. Då vår studie syftar till att undersöka om 
arbetsmiljön har förändrats är det relevant att förstå vilka avtryck som användningen av IKT och digital 
arbetsmiljö kommit att ge. Området work-life balance belyser vi genom genusstudier som visar på mäns 
och kvinnors syn på det avlönade arbetet, hur könet visat sig ha en påverkan på anpassning till det 
avlönade arbetet och hur gränser mellan arbete och privatliv upprättas. Det tredje området, ledarskap 
och arbetsmiljö har vi belyst genom sociologiska studier vilka understryker vikten av hur ledarskapet 
kan påverka arbetsmiljön och att ledarskapet i ett gränslöst arbete bör föregås av egenskaper som 
tydlighet, omtänksamhet och kommunikativ förmåga.  
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3.1 Flexibilitet i arbetsmiljö och gränslöst arbete 

Som tidigare nämnt så har det gränslösa arbetet kommit att öka successivt under de senaste åren. Ett 
flertal forskare däribland Allvin et al. (2006, s. 58) konstaterar att ett flexiblare utnyttjande av arbetstid 
har ökat sedan slutet av 1980-talet. Nästintill hälften av alla arbeten som finns på den svenska 
arbetsmarknaden kan betraktas som flexibla arbeten och förekommer främst inom tjänstemannasektorn i 
framförallt storstadsområden konstaterar Allvin, Mellner, Movitz och Aronsson (2013). 
 
Allvin et al. (2006, s.30) menar att flexibilitet är en förutsättning för att uppnå ett gränslöst arbete. 
Författarna understryker också att flexibilitet genom förtroende är en förutsättning för att uppnå 
gränslöshet i arbetet (Allvin et al., 2006, s.35). Med flexibilitet genom förtroende menas främst att 
organisationer ger medarbetare möjligheten att ha inflytande i sitt arbete och att självständigt bestämma 
över arbetsutförande. Flexibiliteten uppstår då medarbetarna via förtroende får möjlighet att förlägga sitt 
arbete oberoende av tid och plats (Allvin et al, 2006, s.35).  
Forsebäck (1996) påpekar hur självbestämmandet över arbetet upplevs som positivt för medarbetaren. 
Möjligheten att förlägga arbetet på andra platser än arbetsplatsen ses som särskilt  positivt eftersom det 
kan öka effektiviteten i arbetet. Forsebäck (1996, s.11) menar även att flexibiliteten i arbetet leder till att 
medarbetaren upplever högre grad av arbetstillfredsställelse, främst genom att medarbetaren kan utföra 
sitt arbete på andra platser än den ordinarie arbetsplatsen och därmed kunna undvika störningsmoment 
som kan störa koncentrationen. Det gränslösa arbetet kan även innebära negativa aspekter såsom att det 
sociala umgänget inte förekommer i samma utsträckning som tidigare då arbete skedde under reglerade 
arbetstider från en och samma plats (Forsebäck, 1996, s.11). Behovet av gemenskap menar Forsebäck 
(1996, s.11) kan vara en drivkraft för medarbetare att arbeta från den fasta arbetsplatsen. Även Engdahl 
och Larsson (2011, s.83) stämmer in i det resonemanget och understryker vikten av sociala interaktioner 
för att kunna hantera samhälleliga krav. De sociala interaktionerna har även en påverkan på arbetsmiljön 
och kanske allra mest den psykosociala arbetsmiljön. Abrahamsson och Johansson (2013) menar att den 
psykosociala arbetsmiljön är något som handlar om människan och dennes samspel med sin omgivning 
samt vilken påverkan arbetsmiljön har på människan och hur människan, både utvecklas av arbetsmiljön 
samt utvecklar den. De menar även att det inte går att säga att det bara är någon viss del av arbetsmiljön 
som är psykosocial utan att medarbetaren ser arbetsmiljön som en helhet där det inte går att skilja mellan 
den fysiska arbetsmiljön eller den psykiska arbetsmiljön. Vidare så går det inte heller att säga att alla 
människor påverkas likadant av en viss arbetsmiljö. Detta visar på vikten av både de sociala 
interaktionerna samt att undersöka vad övriga aspekter, såsom till exempel IKT, gör med arbetsmiljön i 
det gränslösa arbetet.    

Tidigare forskning visar att IKT varit en bidragande faktor till varför utbredningen av det gränslösa 
arbetet skett så framgångsrikt. Användandet av datorer, mobiltelefoni och andra tekniska lösningar har 
gjort att medarbetare har möjlighet och tillgång till sitt arbete oberoende av tid och rum. Mellner, 
Aronsson och Kecklund (2014) påvisar genom sin studie hur införandet av IKT i arbetet har medfört att 
gränserna mellan arbete och fritid successivt suddas ut och att det ställer krav på medarbetaren att själv 
skapa gränser mellan arbete och fritid. Studier som gjorts visar också på att IKT har gjort avtryck i 
gränssättningen mellan arbetsliv och privatliv och har fått en påverkan på balansen mellan arbete och 
fritid. Sayah (2013) understryker dock att medarbetare kan skapa psykologiska gränser och taktiker för 
att finna balans mellan arbetsliv och privatliv. På detta sätt upplever medarbetarna att det i vissa 



 

 

 

9 

 

sammanhang kan vara en fördel för dem att kunna utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen eller 
utanför ordinarie arbetstid. Ytterligare en aspekt som kommit att växa fram i och med det gränslösa 
arbetets framfart är i likhet med IKT, forskningen kring den digitala arbetsmiljön och dess påverkan på 
arbete och möjligheter att utföra arbeten oavsett tid och rum. Begreppet digital arbetsmiljö innefattar ett 
flertal komponenter. I ett försök till att redogöra för begreppet menar Gulliksen, Lantz,  Sandblad, 
Walldius och Åborg (2015) att det är  “alla kognitiva arbetsförhållanden, där människor interagerar med 
eller är beroende av digitala system, samt samspelet mellan arbetstagare och digitala verktyg som 
används vid utförande av arbetsuppgifter”. Författarna framhåller hur digitaliseringen kan medföra 
positiva konsekvenser för organisationer och verksamheter, men om den fulla potentialen av 
digitaliseringen av arbetslivet skulle kunna utnyttjas måste högre krav ställas på tillgängligheten, hur 
användarvänligt det är och hur goda förutsättningarna är för en god arbetsmiljö. Ansvaret för att 
tillgodose dessa krav menar Gulliksen et al. (2015) ligger på ett flertal parter, där arbetsgivaren som har 
arbetsmiljöansvaret främst behöver arbeta med dessa olika aspekter för att uppnå en god digital 
arbetsmiljö och i slutändan en god arbetsmiljö.  
 
En trend som inom arbetslivsforskningen uppmärksammats av Gillberg (2018) är den ökade 
individualiseringen på arbetsmarknaden, i vilken medarbetarens inflytande och struktur för sitt eget 
arbete i det gränslösa arbetet bidragit. På grund utav det så har även synen på arbete förändrats. Från att 
ha handlat om möjlighet till försörjning, är fokuset numer att arbete ses som ett verktyg till 
självförverkligande, vilket innebär att arbetet utöver försörjning även ska vara utvecklande, meningsfullt 
och roligt. Gränslösheten i arbetet har dessutom lockat personer som har en fritids- eller familjecentrering 
menar Mellner (2018), som beskriver hur kombinationen av arbetsliv och familjeliv är karaktäristiskt för 
det moderna arbetslivet i Sverige liksom i de övriga nordiska länderna.  

3.2 Work-life balance  

Tidigare forskning har även behandlat vad som benämns som “Work-life balance”. Work-life balance 
syftar till personens egen förmåga att nå framgång i både arbetslivet och privatlivet utan att det ena tar ut 
det andra och att tillfredsställelsen är i balans i båda sfärerna (Noon & Blyton 2007, s. 358). 
Kombinationen det gränslösa arbetet och familjeliv har i skandinavien bland annat genom social- och 
familjepolitiken underlättat för arbetande föräldrar att uppnå en balans mellan arbetsliv och familjeliv 
(Allvin et al., 2006, s.107). Trots de goda förutsättningarna som Allvin et al. (2006, s.108) beskriver, ses 
skillnaderna och förhållningssättet mellan arbete och familjeliv olika ut för män respektive kvinnor 
menar Bekkengen (2002). Bekkengen (2002) framhåller hur kvinnor i en högre grad än män anpassar sitt 
avlönade arbete efter sitt föräldraskap, medan männens anpassning efter föräldraskapet sker i en lägre 
utsträckning.   

Kinnunen och Mauno (2008, s.130) redogör för konsekvenserna av konflikten mellan arbete och familjeliv 
bland anställda kvinnor och män i Finland. I deras studie visar resultatet att majoriteten bland de 
kvinnliga respondenterna innehar det huvudsakliga ansvaret för hushållsarbetet, trots att män och 
kvinnor i en större utsträckning idag delar på ansvaret för hem och hushållssysslor. Författarna påpekar 
också att det är viktigt att beakta skillnaderna mellan mäns och kvinnor arbetstid och gränsdragningar 
mellan arbetstid och familjeliv, framförallt då kvinnor i större utsträckning anpassar sin arbetstid för att 
undvika konflikt mellan arbetsliv och familjeliv. Resultatet av deras forskning visar på att män tenderar 
att uppleva att familjelivet har en negativ påverkan på arbetslivet, medan kvinnor tvärtom, upplever att 
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arbetslivet ger en negativ spegling på familjelivet. Vidare resonerar författarna att den uppfattning som 
skiljer män och kvinnors syn på arbetstid och familjeliv åt, är resultatet av sociala samhällsförväntningar 
skapade utifrån könsroller (Kinnunen & Mauno, 2008, ss.130-132).  

Forskningen inom work-life balance har också kommit att behandla gränssättning. Utifrån 
föreställningarna om arbetets påverkan på privatlivet och vice versa har forskningen kommit att föreslå 
olika modeller som förklarar förhållandet mellan arbete och livet utanför. Den tidiga 
arbetslivsforskningen utgick från att arbete och livet utanför arbetet var två skilda sfärer. Mot bakgrund 
av denna föreställning skulle segmenteringsmodellen komma att bli den dominerande modellen (Allvin 
et al., 2006, s.105). Enligt segmenteringsmodellen betraktades arbete och livet utanför arbetet som två 
separerade sfärer utan någon inbördes påverkan på varandra. Mellner, Aronsson och Kecklund (2012) 
beskriver hur gränser upprättas mellan arbete och livet utanför arbetet. Segmenteringsmodellen har sitt 
ursprung i industrisamhället där arbetet var bundet till en fysisk plats och då det fanns en markerad 
arbetsdelning mellan män och kvinnor. Det oavlönade hem- och hushållsarbetet var kvinnans domän 
och det avlönade arbetet var mannens. På senare tid har segmenteringsmodellen ifrågasatts allt mer och 
delvis övergivits till förmån för överspridningsmodellen. I överspridningsmodellen ses arbete och 
privatliv som en helhet där obalans och problem i den ena sfären påverkar den andra sfären. Gränsen 
mellan arbete och privatliv är till skillnad från segmenteringsmodellen inte fasta och arbetets karaktär 
har en stor inverkan på hur resten av en persons liv ser ut (Allvin et al., 2006, ss.105-106). Mellner et al. 
(2012) diskuterar vidare att gränser konstrueras både individuellt som kollektivt och att 
gränsdragningsprocesserna karaktäriseras av egenskaper som flexibilitet, genomtränglighet och 
gränsmarkeringar.  

3.3 Ledarskap och arbetsmiljö 

I och med det gränslösa arbetet så blir det en viktig fråga i hur ledning av gränslöst arbete kan gå till och 
ansvar för arbetsmiljön uppfyllas. Romeike, Wohlers, Hertel och Schewe (2016) menar att i och med 
införandet av IKT, så har chefer i en allt större utsträckning möjlighet att följa upp sina medarbetares 
arbete och till viss del utöva kontroll över hur ett arbete utförs och att arbetet faktiskt utförs. I och med 
förändrade villkor på arbetsmarknaden och en ökad flexibilitet ställer arbetet allt högre krav på 
medarbetarna men även på chefer, att skapa gränser mellan arbetstid och fritid. Det gränslösa arbetet 
bidrar till att skapa såväl möjligheter som belastningar och krav på såväl medarbetare som chefer (Allvin 
et al., 2006, s.18).  

Mellner och Toivonen (2013) menar att såväl möjligheter som fallgropar kan kopplas till det ledarskap 
som utövas på de arbetsplatser som erbjuder det gränslösa arbetssättet. Den ledarstil som en chef väljer 
att utöva har enligt Mellner och Toivonen (2013) en stark påverkan på medarbetarnas engagemang, 
motivation och utveckling. Författarna understryker även vikten av att ledaren föregår med ett gott 
exempel, skapar en god värdegrund och visar omtanke för sina medarbetare. Utöver att vara empatisk, 
innebär ledarens arbete att utforma och förmedla tydliga mål och ansvarsområden, samt beskriva vilken 
roll som medarbetaren förväntas att ta sig an. Mellner och Toivonen (2013) resonerar kring denna 
ledarskapsstil och beskriver det som det transformativa ledarskapet och menar att detta sätt att utöva 
ledarskap visat sig ha välkända effekter på bland annat känslan av meningsfullhet bland medarbetare, 
effektivitet och välmående. Dock ställs det nya krav på ledarskapet i och med den föränderlighet som det 
gränslösa arbetet har bidragit med. Ledarna behöver kunna hantera förändring, hantera mångfald och ha 
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en djupare förståelse för mänskligt beteende. För att kunna axla dessa krav behöver ett större fokus riktas 
mot även mot chefernas arbetsmiljö och arbetsvillkor menar Mellner och Toivonen (2013). Genom detta 
fokus är det möjligt att kartlägga de behov som finns hos chefer för att kunna navigera medarbetare med 
gränslösa arbetssätt.  

Ytterligare en aspekt av att utöva ett gott ledarskap och därmed visa omtanke för sina medarbetare är att 
kunna hjälpa sina medarbetare att begränsa arbetet genom gränspreferenser och gränskontroll. Allvin et 
al. (2006) beskriver hur medarbetare har ett ansvar att själva utveckla strategier att skapa balans mellan 
sfärerna arbete och livet utanför arbetet. Mellner (2015) talar dock emot detta då hon menar att 
arbetsgivaren också har ett ansvar för att konstruera gränser mellan avlönade och det oavlönade arbetet. 
Detta kan göras genom att medvetandegöra vilka tillgänglighetsnormer som råder på arbetsplatsen och 
reda ut om dessa normer är rimliga. Mellner betonar hur diskussioner kring tillgänglighet kan mynna ut 
i att utforma riktlinjer och policys som balanseras utifrån medarbetarnas behov. Aronsson (2018) menar 
att gränslösheten i arbetet kan medföra en negativ påverkan på medarbetare som antagit ett gränslöst 
arbetssätt. Aronsson (2018) påpekar också hur oreglerade arbetstider kan medföra intensiva och långa 
arbetsveckor, som i sin tur kan leda till att återhämtningen blir lidande. I förhållande till denna 
problematik lyfter Aronsson chefens roll och förtydligar i likhet med Mellners (2015) resonemang, hur 
det behövs tydliga överenskommelser om tillgänglighet i arbetet mellan chef och medarbetare. Som ett 
komplement till den forskning som Aronsson (2018) beskriver kring området gränslöshet i arbetet, ger 
han även några generella rekommendationer som riktas till chefer vars medarbetare har ett gränslöst 
arbetssätt. Rekommendationerna som ges är dels att chefen ska ha en tydlig bild över var och hur stor del 
arbetstagaren arbetar, dels kunna omfördela arbetsuppgifter vid en hög arbetsbelastning och dels ha en 
kontinuerlig dialog med sina medarbetare gällande arbetstid och balans mellan arbetsliv och privatliv 
samt återhämtning behandlas.  

Vi anser att det är viktigt att vår studie samt framtida studier inom detta område genomförs inom den 
sociologiska disciplinen då detta kan bidra med ytterligare forskning på hur detta sätt att arbeta kan 
påverka dels grupper i samhället såsom arbetsgrupper men även samhället i stort och vilka grupper som 
påverkas mest av just det gränslösa arbetet. 
 
 

4. Teori för analys 
Den första delen för detta teoriavsnitt är arbetstid och god arbetsmiljö, som ska bidra med en förståelse till 
hur arbetsmiljön har förändrats och chefens viktiga roll i att bidra till en god arbetsmiljö. Denna del 
arbetades fram efter intervjuerna utifrån vilka svar våra informanter gav oss och har som syfte att vara 
behjälplig vid analysering av dessa aspekter i teorierna.  
 
Den andra delen utgörs av det transformativa ledarskapet, detta beskrivs för att förstå det transformativa 
ledarskapets inverkan på grupper och enskilda personer. Denna del arbetades fram innan intervjuerna 
som ett teoriprövande sätt för att vi vill kunna testa om det transformativa ledarskapet kan vara lämpligt 
att anamma i det gränslösa arbetet.   
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4.1 Arbetstid och god arbetsmiljö 

För att kunna analysera hur våra informanter ser på de olika aspekterna av arbetstiden så kommer vi 
använda oss av Miriam Glucksmanns modell “den totala sociala organiseringen av arbete” (TSOA) för att 
vidare analysera hur de utsuddade gränserna för när arbetet utförs kan påverka våra informanters 
arbetssituation. Denna modell innefattar en del som berör olika tidsdimensioner vilken definierar tid som 
något som kan regleras och påverka arbete samt anställningar på flera olika sätt och möjligheterna för 
vad som är det bästa sättet att organisera arbetstiden är i princip oändliga. Hur arbetets processer ser ut 
spelar också en stor roll i hur tiden ska förläggas på bästa möjliga sätt för att få ut mesta möjliga ur 
arbetskraften och i och med den nya informationstekniken som används mer och mer idag så har 
möjliggjort att arbetsdagen har förlängts till att kunna innefatta tjugofyra timmar (Glucksmann, 2011. ss 
148-149). I vår studie så talar vi främst om det avlönade arbetet och i och med att tiden för när detta 
arbete utförs har förlängts till att kunna innefatta flera arbetstimmar på dygnet så tänker vi att detta kan 
komma att påverka även det oavlönade arbete som Glucksmann (2011. s. 142) definierar som det arbete 
som utförs på annat sätt, till exempel i hemmet. Med detta som bakgrund så kan vi se hur våra 
informanter resonerar kring detta i samband med sin egen arbetstid och för att få svar kring de aspekter 
som berör arbetstiden så ställde vi frågor kring hur informanterna tänker om sin egen arbetstid och hur 
denna kan påverka andra, både kollegor och medarbetare.  

 Vidare så vill vi även fånga in övriga aspekter kring arbetsmiljö. Abrahamsson och Johansson (2013) 
definierar en god arbetsmiljö som både ser till att fysiska risker och problem undanröjs samt att 
utrustning och lokaler är anpassade för att underlätta det arbete som ska utföras samt passa människors 
olika förutsättningar, både psykiska och fysiska. Det handlar även om att medarbetarna ska känna en 
delaktighet och ha inflytande i både stora och små frågor kring arbetets utformning, vad gäller både 
relationer till kollegor och de tekniska aspekterna i arbetet. 
Detta blir en stor fråga i vår studie då arbetet kan utföras på andra platser än arbetsplatsen och här vill vi 
använda denna artikel för att kunna utläsa hur våra informanter tar sig an denna utmaning samt vilken 
möjlighet de har att själva påverka sitt arbetssätt. För att besvara detta så ställde vi en fråga som 
behandlade utmaningarna som informanterna upplevt i och med det gränslösa arbetet. Abrahamsson 
och Johansson (2013) talar om att för att uppnå en god arbetsmiljö så ska arbetet ge “fysisk, intellektuell 
och kulturell stimulans, omväxling, social samvaro, sammanhang, lärande och personlig och yrkesmässig 
utveckling.”  
 
Genom att ställa en fråga kring hur stor spridning det geografiskt är på kollegorna samt sina 
medarbetare för de som har en chefsroll så kan vi få svar på känslan av att vara en del av ett 
sammanhang samt en del av den sociala samvaron på arbetsplatsen.  
I intervjuerna berättar informanterna hur en typisk arbetsdag kan se ut och vilka arbetsuppgifter de har 
vilket ger en bild av hur de upplever stimulansen i arbetet. För att uppnå en god arbetsmiljö så nämner 
även Abrahamsson och Johansson (2013) vikten av att det, både fysiskt och psykiskt, finns en balans 
mellan vilka krav och utmaningar som uppkommer och hur arbetsbelastningen beläggs till en lagom 
nivå. Vidare så bör en arbetsplats som har en god arbetsmiljö präglas av “jämställdhet, rättvisa, respekt, 
tillit, demokratiskt ledarskap och öppen kommunikation och med goda möjligheter till trivsel och socialt 
stöd.” Utöver innebörden av det goda arbetet på arbetsplatsen så ska arbetet även innebära att det finns 
goda möjligheter för medarbetarna att ha ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. För att undersöka detta 
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så frågar vi dels våra informanter som innehar en chefsroll om hur de fångar upp riskbeteenden för sina 
medarbetare när de inte alltid träffar dem fysiskt och även hur de följde upp att medarbetarna inte 
arbetade för mycket. Vi låter också samtliga informanter svara på hur de tänker kring sin egen arbetstid. 
Hur våra informanter upplever sin arbetsmiljö mer övergripande får vi svar på genom att gå in på frågor 
som behandlar både det gränslösa arbetet, arbetstiden och interaktionen mellan kollegor samt med chef. I 
dessa frågor kan vi även fånga upp vilken problematik som våra informanter upplever med arbetsmiljön 
i det gränslösa arbetet.  

4.2. Transformativt ledarskap  

För att få svar på ledarskapets betydelse i det gränslösa arbetet så vill vi undersöka om det 
transformativa ledarskapet som teoriram kan hjälpa oss att se om vårt resultat kan innebära att det är en 
lämplig form av ledarskap att utöva i samband med detta arbetssätt. Det signifikanta dragen i det 
transformativa ledarskapet är att ledaren genom symboliskt agerande hjälper medarbetaren till 
självständigt tänkande och agerande samt ökar tilltron till den egna förmågan hos medarbetarna, detta 
sker i enlighet med utövandet av den meningsskapande ledaren. Yukl (2013, s.313) menar att en ledare 
som antagit ett transformativt angreppssätt påverkar sina medarbetare på olika sätt bland annat genom 
att vara idealiserat påverkande, intellektuellt stimulerande och intellektuellt hänsynstagande. Vi kommer 
nedan att redogöra för hur dessa tre sätt kan appliceras på ledarskapet och hur vi använder detta till vår 
studie. 

Med idealiserat påverkande menas att när ledaren ses upp till och respekteras får ledaren en starkare 
genomslagskraft bland sina medarbetare. Ledaren kan därmed betraktas som en rollmodell vars 
agerande tas efter. Enligt Avolio (2011, s.60) innebär idealiserat påverkande att ledaren strävar efter att 
vara en förebild för sina medarbetare. Över tid innebär detta att medarbetaren kommer att likna sin 
ledare. Jung, Wu och Chow (2008) poängterar dock att det finns en problematik kopplat till ledarskap 
som en förebild, problematiken gäller sättet som ledaren uttrycker sig och agerar på. Genom att ha en 
ledarstil som ens medarbetare kan känna igen sig i och känna att de kan anamma så blir detta ett bra sätt 
att använda sig av när det kommer till vilka beteende som anses önskvärda att ens medarbetare ska ta 
efter. Vi undersöker hur våra informanter ser på stödet från sin närmaste chef för att kunna utläsa om 
våra informanter ser sin chef som en förebild och om de på detta sätt vill efterlikna sin chef och ta efter 
liknande arbetssätt. Här ställer vi även en fråga om hur länge de arbetat enligt det gränslösa arbetssättet 
och detta tänker vi kan påverka hur mycket stöd informanterna känner sig behöva från sin chef. Hur 
stödet från ens närmaste chef ser ut kan också besvara den del av det transformativa ledarskapet som 
utgör det intellektuellt stimulerande sättet, vilket innebär att ledaren uppmuntrar till nytänkande genom att 
ifrågasätta och sträva mot att hitta lösningar och nya idéer. Även medarbetaren uppmuntras till att ett 
kritiskt förhållningssätt över hur hen löser arbetsuppgifter och resonerar kring lösningar. På så sätt blir 
ledaren tillsammans med sina medarbetare involverade i problemlösningsprocessen (Yukl, 2013, s.314). 
Çekmecelioğlu och Özbağ (2016, s.247) resonerar vidare om att ledaren genom det intellektuellt 
stimulerande sättet kan utveckla kreativiteten hos sina medarbetare genom att ge dem arbetsuppgifter 
som kombinerar organisationens mål med medarbetarnas individuella mål och visioner.  

Om chefen är involverad i sina medarbetares personliga intressen samt deras arbetsuppgifter så kan de 
genom att coacha medarbetarna rätt hjälpa dem till att själva utforma sina problem och genom att 
undersöka stödet som våra informanter upplever från sin närmaste chef samt hur våra informanter som 
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innehar en chefsroll anser sig ge stöd till sina medarbetare så kan vi få svar på om det intellektuellt 
stimulerande sättet är ett rimligt sätt att anamma.   
Det intellektuellt stimulerande sättet innefattar även vikten av att en ledare tillåter sina medarbetare att 
ha arbetsuppgifter och arbetsmetoder som innebär att medarbetarna har möjlighet att vara självständiga, 
på sikt leder detta till ökad kreativitet och stimulans resonerar Mumford, Scott, Gaddis och Strange 
(2002). För att kunna undersöka detta så ställer vi en fråga om hur arbetsfördelningen ser ut inom 
arbetslaget och även hur en typisk arbetsdag kan se ut för våra informanter. Med dessa svar kan vi 
undersöka hur våra informanter tillåts vara självständiga och kreativa av sin chef och detta kan även 
undersökas via Yukls (2013, s.313) resonemang om det intellektuellt hänsynstagande sättet som innebär att 
ledaren på ett hänsynsfullt sätt har respekt för medarbetarnas behov och önskemål. Hänsynstagandet 
sker framförallt genom att ledaren antar ett coachande och stödjande förhållande gentemot sina 
medarbetare, vilket även sker på en känslomässig nivå. En chef som tar hänsyn till de behov ens 
medarbetare har tror vi kommer medföra att medarbetarna känner större tillit till sin chef och således 
större motivation till sina arbetsuppgifter. Här får vi ytterligare information som kan hjälpa oss att 
undersöka kring hur stödet från chefen ser ut och om det intellektuellt hänsynstagande sättet kan 
anammas i det gränslösa arbetet.  

 

5. Metod 
5.1 Urval och genomförande 

Urvalet i denna studie baseras på ett bekvämlighetsurval. Denna form av urval bygger på vad som är 
passande för forskaren och vilka objekt som ligger närmast till hands att välja. Fördelen med detta urval 
är att det är lämpligt för småskaliga forskningsprojekt, där budgeten för såväl tid som kostnad är 
begränsad. Därav är det enklast att välja det det som är snabbast att tillgå samt mest kostnadseffektivt 
(Denscombe, 2014, ss.37-38). För vår del så var det avgörande kring vilka personer som fanns nära till 
hands, vilket var dels bekanta till oss men även informanter som vi via en förfrågan om deltagande i 
studien på sociala medier kom i kontakt med.  
Ett kriterium för att vara med i studien var att personerna till stor eller viss del arbetar enligt det 
gränslösa arbetet och båda dessa aspekter tillsammans medför att resultatet inte kan generaliseras till en 
hel population. Dock anser vi att eftersom våra informanter arbetar inom tjänstemannasektorn i olika 
organisationer så bör man kunna anta att resultatet generellt kan gälla medarbetare inom 
tjänstemannasektorn som arbetar enligt det gränslösa arbetet.   
Vi har intervjuat sex stycken personer och det har varit både medarbetare med en chefsroll och 
medarbetare utan en chefsroll. Våra informanter har representerat både det kvinnliga och det manliga 
könet och har samtliga svenska som modersmål. Antalet kvinnor var fyra stycken varav en innehar en 
chefsroll och antalet män var två stycken varav en innehar en chefsroll.  
Den högsta avslutade utbildningsnivån bland våra informanter är gymnasium eller högskola/universitet 
och åldersfördelningen är mellan 25-55 år. 

En kortare beskrivning av vilka arbetsuppgifter våra informanter har följer nedan. 

➢ Informant A innehar en roll som medarbetare inom en statlig myndighet och har arbetsuppgifter 
som innefattar handläggning av ärenden, vilka fördelas dagligen och när under dagen samt var 
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dessa arbetsuppgifter utförs är flexibelt. Informanten kan varje dag välja när och var arbetet ska 
utföras. 
 

➢ Informant B innehar en chefsroll för en enhet som arbetar med infrastrukturfrågor i ett landsting. 
Arbetet innebär ett arbetsgivaransvar för ett antal medarbetare. Informanten förväntas vara på 
sitt kontor under kontorstid men arbetar när möjlighet ges hemifrån för att komma ikapp. 
 

➢ Informant C innehar en roll som medarbetare inom en enhet som arbetar med infrastruktur i ett 
landsting och som i vissa arbetsuppgifter har ett mer övergripande ansvar för olika projekt. 
Informanten förväntas vara på sitt kontor men arbetar när möjlighet ges hemifrån för att komma 
ikapp. 
 

➢ Informant D innehar en roll som medarbetare inom en statlig myndighet och har arbetsuppgifter 
som innefattar handläggning av ärenden, vilka gör det möjligt för personen att arbeta från valfri 
plats varje dag, dock väljer informanten att oftast vara på plats utom vissa perioder då 
informanten efter egna önskemål väljer arbeta utomlands under längre perioder.  
 

➢ Informant E innehar en chefsroll inom privat sektor i läkemedelsindustrin och arbetar ibland på 
annan plats än kontoret samt använder också möjligheten till att kunna arbeta ikapp på kvällstid 
eller helger. Informanten förväntas vara på sitt kontor men arbetar när möjlighet ges hemifrån 
för att komma ikapp. 
 

➢ Informant F innehar en roll som medarbetare inom industrin i privat sektor och har 
arbetsuppgifter som kräver flexibilitet vilket dagligen innebär en del resor mellan olika delar av 
företaget. 
 

5.2 Tillvägagångssätt 

För denna studie så har vi valt att använda oss av ett fenomenologiskt synsätt, vilket 
syftar till att beskriva vilka upplevelser flera personer har av ett och samma fenomen (Creswell och Poth, 
2017, s.75). Genom detta synsätt så menar Creswell och Poth (2017) att man då får fram information om 
vad personerna har upplevt kring fenomenet och även hur personerna upplevt fenomenet. Fenomenet i 
denna studie är det gränslösa arbetet.  
Vidare så har vi valt en kvalitativ ansats med en semistrukturerad intervjuform. Vårt val att genomföra 
intervjuer motiveras av att vi ansåg det vara den metod som var lämpligast då vi ville kunna ge våra 
informanter utrymme att dela sina erfarenheter och tankar kring ämnet. Den semistrukturerade 
intervjuformen ger en möjlighet till följdfrågor och en möjlighet till svar som ger oss en större vidd och 
förståelse i ämnet samt att detta sätt att intervjua möjligjorde det dessutom för informanterna att besvara 
frågorna i egna termer och uttryck, vilket är något som standardiserade strukturerade intervjuer inte 
tillåter i samma utsträckning (May, 2001, ss.150-151). Genom att vi ställde bakgrundsfrågor frågor i 
början av intervjuerna så kunde vi få information om ålder, familjesituation, modersmål och 
utbildningsnivå. Arbetsspråket som används på de företag och organisationer som våra informanter 
representerar är både svenska och engelska.  
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Vidare så var intervjun indelad i ett block om informantens arbetsroll och sen ett block om det gränslösa 
arbetet. Då våra informanter har olika yrkesroller och således ser fenomenet från olika perspektiv så har 
vi gjort två stycken intervjuguider för att anpassa frågorna så att svaren kan besvara våra 
frågeställningar, se appendix 2 och 3.  
 

5.3 Analysmetod 

När vi samlat in all vår data för vår studie så transkriberade vi samtliga intervjuer för att lättare kunna 
bearbeta materialet. Vi valde att använda oss av en trestegsmodell som är vanligt förekommande inom 
kvalitativ analysmetod (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014 s.34). Denna modell innebär att vi bearbetade 
vårt insamlade material genom tre steg.  

Det första steget, kodning, innebär att vi reducerade vårt insamlade data till ett mer lätthanterligt material 
och för att sortera ut det material som vi vill gå vidare med i vår studie. Vi började med att leta utsagor i 
vårt insamlade material som var intressant för oss samt vår teori och kodade in dessa i olika 
övergripande kategorier. Initialt arbetade vi med ett flertal teman och nyckelord såväl övergripande som 
underliggande som vi ansåg var intressanta för vår studie. De teman som vi valde att utgå från var 
kommunikation, arbetsmiljö, ledarskap och flexibilitet. Inom dessa teman fick vi en överblick över vilka 
nyckelord som var återkommande i det transkriberade materialet och vi kunde också se vilka nyckelord 
som knöt an till varandra. Ett urval av de nyckelord som framträdde som mest centrala och 
återkommande var; arbetssätt, privatliv, gemenskap, krav, påverkan, förmån, signaler , stöd, kreativitet och 
utmaningar.  
Det som blev viktigt i denna del av den analytiska processen var dessutom att identifiera de 
underliggande meningarna i informanternas utsagor, då detta skulle komma att hjälpa oss att skapa en 
relevant tematisering i nästkommande steg. För att bidra till en relevant analys valde vi att reducera antal 
teman från den initiala tematiseringen till den tematisering som slutligen blev utgångspunkten för 
resultatet av vår analys, se avsnitt 6. Resultat.   

I det andra steget, tematisering, presenterade vi vår reducerade information genom att göra en 
tematisering. Detta innebar att information sorterades in under bestämda teman, se avsnitt 6.1, för tematisk 
indelning. Vi strukturerade olika teman för det material som vi ansåg var relevant att fortsätta arbeta 
med. Hjerm et al. (2014 s.66) talar om att denna tematisering är en slags kodning på nytt av de redan 
kodade kategorierna och målet med att göra en ny slags kodning är för att ordna dessa kring olika 
mönster som vi funnit i vår data och som vi bedömer är aktuella för att kunna besvara vår frågeställning. 
Ett steg i processen var även, att löpande under kodningens och tematiseringens gång, gå tillbaka och 
omvärdera våra kodningar och teman för att se att det verkligen är rätt benämningar på våra teman. 
Hjerm et al. (2014 s.72) menar att processen med tematisering och kodning aldrig får bli rutinartad utan 
ständigt ska ifrågasättas. Under kodningens gång så har vissa kodningar i vårt material varit svåra att 
placera in under de relevanta teman som vi tagit fram, vilket har bidragit till att vi fått återgå till 
materialet i sin helhet för att till slut komma fram till nya relevanta teman för vår studie tills vi slut funnit 
våra slutgiltliga teman.  
I det sista steget summering var det möjligt för oss att kunna dra slutsatser och diskutera vårt insamlade 
material genom de tematiseringar som vi gjort i föregående steg (Hjerm et al., 2014 s.34).  
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I vår analys använde vi oss av meningskoncentrering som innebär att informanternas utsagor kortas ned 
till kortare formuleringar. Denna metod fokuserar på vad utsagorna innehåller genom att koncentrera 
innehållet och göra det mer kärnfullt, därmed var det möjligt att utesluta uttryck och formuleringar som 
inte ansågs vara relevanta för den tematisering vi tidigare gjort (Kvale och Brinkmann, 2009, ss.221-222). 

5.4 Etiska överväganden 

Inför vår studie så upprättade vi ett informationsbrev samt ett samtycke utifrån Vetenskapliga rådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), se appendix 1. Våra informanter fick information om 
syftet med studien samt information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien, 
dels via informationsbrevet vi skickade ut innan intervjun och dels förmedlades detta även vid intervjuns 
början och ett samtycke att delta i studien gavs. I enlighet med Vetenskapliga rådets forskningsetiska 
principer (2002) informerades informanterna om att uppgifter som framkom under intervjutillfällena 
skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet. Konfidentialiteten innefattar även sådana 
uppgifter som skulle kunna röja informanternas identitet eller information om deras arbetsgivare. Vi har 
valt att avidentifiera våra informanter och ge dom kodade benämningar, se avsnitt  5.1 Urval och 
genomförande. Det insamlade materialet, ljudinspelningar samt transkriberat material har hanterats enligt 
Personuppgiftslagen (1998:2014) och Riksarkivets författningssamling (RA-FS 1999:1). Det är bara vi som 
utfört studien samt vår handledare som tagit del av det insamlade materialet i sin helhet.   

5.5 Validitet och Reliabilitet 

I framförallt kvantitativa studier avser begreppet validitet att det som undersökts är det som man haft för 
avsikt att undersöka. För den kvalitativa ansats som vi valt för vår studie, var validiteten mer omfattande 
och såg till alla delar av den forskningsprocess som vi bedrivit. Patel och Davidsson (2011, s.107) menar 
att validiteten kan säkerställas på ett flertal sätt bland annat genom hur forskaren tillämpar sin förståelse 
för den empiri som studien bygger på, validiteten kan även innebära hur väl forskaren tolkar 
respondenter i en intervjusituation och därefter det insamlade materialet.  I likhet med Patel och 
Davidssons (2011, s. 107) resonemang har vi strävat efter att uppnå validitet genom hela 
forskningsprocessen genom att vi har försökt att bilda oss en uppfattning om vårt forskningsområde för 
att få en insikt och förståelse för det vi velat undersöka. Vi har kunnat omsätta denna förståelse bland 
annat under våra intervjutillfällen, då vi kunna ställa och till viss del också förtydliga frågor som vi 
önskat få svar på, för att kunna gå vidare med vår forskning. I slutet av varje intervju så sammanfattade 
vi vår uppfattning av det våra informanter sagt samt gav dem en möjlighet att rätta oss om vi uppfattat 
något felaktigt och de fick även möjlighet att reflektera och lägga till tankar. Under 
transkriberingsprocessen har vi kunnat säkerställa validiteten och därmed intervjuernas kvalitet genom 
att skriva ut intervjuerna så exakt som möjligt, utan att utelämna något. Först i den tematiska analysen, se 
avsnitt 5.3 Analysmetod påbörjade vi bearbetningen av det insamlade materialet.    

För att stärka tillförlitligheten i vår studie har vi även sett till forskningsprocessens reliabilitet. 
Reliabiliteten har tagits i beaktande i bland annat insamlingsprocessen, då vi valde att spela in samtliga 
intervjuer som sedan transkriberades, vilket innebär att ljudmaterial överförs till skrift. Denna process 
gjorde det möjligt för oss att gå tillbaka till vårt insamlade material och vi fick en överblick över hela 
materialet i kodnings- och tolkningsprocessen vilket bidrar till att tolkningarna blir mer tillförlitliga. Vi 
kunde också stärka studiens reliabilitet genom att fånga informanternas verklighet och därmed stärka 
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studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2005, s.309).  
 

6. Resultat 
Denna del av studien utgör resultatet av vår analys utifrån vårt insamlade datamaterial. Denna del är 
indelad i två huvudteman med underliggande kategorier. Våra huvudteman är arbetsmiljö, och 
ledarskap. I figur 1. tematisering av huvudteman och underliggande kategorier har vi förklarat hur vår 
tematiska indelning ser ut, där de övre tematiseringarna ses som övergripande och de underliggande ses 
som kategoriseringar med kopplingar till respektive tema.  

6.1 Tematisering 

I det första temat arbetsmiljö presenterar vi informanternas uppfattning om den egna arbetsmiljön och 
vilka utmaningar som går att identifiera för att uppnå en god arbetsmiljö i förhållande till det gränslösa 
sättet att arbeta på, kreativitet, interaktion, gränssättning och flexibilitet. Vidare presenterar vi i det andra 
temat ledarskap, vikten av stöd från närmsta chef, vilken påverkan som en chef utgör och hur en chef kan 
fungera som en viktig förebild och rollmodell. Arbetsmiljö och ledarskap är i stora delar 
sammankopplade, dock har vi valt att skilja på begreppen i vår tematisering av den anledningen att vi 
vill kunna förtydliga våra informanters svar utifrån våra frågeställningar.   

 

Våra informanter har både haft liknande och till viss del skiftande uppfattningar och erfarenheter kring 
de frågor som besvarades under intervjutillfällena, se appendix 2 och 3. I detta avsnitt kommer vi att 
presentera citat och påståenden från informanterna. Därefter tolkar vi deras utsagor genom tidigare 
forskning och utifrån valda teorier, se avsnitt 3 och 4. I detta avsnitt kommer informanterna att benämnas 
utefter den beskrivning som presenterades i uppsatsens metodavsnitt se avsnitt 5.1.   

 
 Arbetsmiljö 

 Kreativitet  Gränssättning  Interaktion 
mellan kollegor  Flexibilitet 

 Ledarskap 

 Stöd  Förebild  Påverkan 

Figur 1. Tematisering av huvudteman och underliggande kategorier 
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6.2 Arbetsmiljö 

En stor del i medarbetarnas arbetsmiljö handlar om att se till deras hälsa. Hur man som arbetsgivare ska 
arbeta med detta tas upp i Arbetsmiljöverkets föreskrift om god organisatoriskt och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4). Föreskriften lyfter bland annat upp att det är viktigt att inte arbetsbelastningen ger upphov 
till ohälsa samt att arbetsgivaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att motverka att arbetstidens 
förläggning leder till ohälsa. Våra informanter menar på att det kan bli en utmaning för chefen att känna 
till detta om man till stor del arbetar enligt det gränslösa arbetet.  

Informant (F) tar upp utmaningarna när det är mycket restid inblandat i att ta sig till de olika orterna som 
företaget är etablerat på. Att arbeta på detta sätt och vara på många olika kontor och platser innebär att 
ens kollegor och chef inte riktigt ser hur man mår vilket efter en lång period kan få konsekvenser.    

Om det är någon som börjar må dåligt i en sådan här situation som reser 
mycket, det är klart att där finns det ju jättestor utmaning att få bukt 
med det i tid så att det inte går illa liksom. Det tror jag borde vara en 
utmaning liksom som arbetsgivare och ur ett arbetsgivarperspektiv då. 
[...] Här är det egentligen ingen som ser en. 

Likt informant (F) så ser vi också det som en utmaning att lyckas fånga upp signaler på en ohälsosam 
arbetssituation i tid, både för sin egen del men även för sina kollegors del. Informanten nämner också 
den aspekten att man är rätt osynlig när man helt och hållet har ett gränslöst arbetssätt. Aronsson (2018) 
påpekar att en god kommunikation, vilken innebär att chef och medarbetare för en dialog kring 
utmaningarna med arbetssättet, kan medföra att signaler om ohälsa kan fångas upp i ett tidigare skede 
men också att medvetandegöra vilka förväntningar parterna chef och medarbetare har på varandra i 
fråga om välmående. Har man en god kommunikation så öppnar det kanske också dörrar till att man 
själv reflekterar över sitt eget beteende och påtalar till sin chef eller sina kollegor att man är stressad.  

Abrahamsson och Johansson (2013) resonemang om social samvaro och behovet av att träffa andra 
männnskor menar informant (A), gör att personer inte bör arbeta hemifrån i alldeles för stor utsträckning 
om man ska upprätthålla en god arbetsmiljö. 

...Och jag tror ju att om man tillåts jobba hemma för mycket, det tror jag 
är väldigt dåligt för man behöver ju liksom ha människor runt omkring 
sig som ser en och som ser liksom, ser hur man mår och sådär. 

Detta tror vi även kan påverka gruppdynamiken om medarbetarna arbetar hemifrån mycket, en hel del 
interaktion sker ju på raster och liknande och denna typ av interaktion uppnås inte i samma 
utsträckning om man arbetar mycket hemifrån. På en rast kan medarbetarna till exempel få utlopp för 
sina fritidsintressen då man kan dela vissa av dessa med sina kollegor.  
Resonemanget informant (A) har speglar också att ett arbete inte bara är ett arbete utan att det även är 
värde- och identitetsskapande. Med detta anser vi att man inte bara får stimulansen av själva arbetet på 
sin arbetsplats utan att man även får den stimulansen som stillar det sociala behovet vi människor har, 
detta kan liknas med det resonemang som Forsebäck (1996) tar upp om behovet av gemenskap. 

Vidare så uppkommer det från våra informanter att de ergonomiska aspekterna kan vara en faktor som 
spelar in i arbetsmiljön när man utför arbetet på annan plats än på sitt kontor. Abrahamsson och 
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Johansson (2013) tar upp denna aspekt om att arbetsgivare behöver undanröja fysiska risker och problem 
för medarbetarna.  

Informant (D) talar om de ergonomiska aspekterna som gör att det ibland är svårt att arbeta hemifrån då 
de fysiska förutsättningarna inte är detsamma som på hens ordinarie arbetsplats.  

Det är enklast att sitta på plats på jobbet för man har...eh vi behöver 
dubbla skärmar till exempel...man kan jobba, jag sitter bara med 
laptopen och det funkar också om det behövs.. Dom flesta försöker ju 
vara på plats.. men många jobbar hemifrån när man har behov. 

Alla aspekter av arbetsmiljön blir inte tillfredsställda när medarbetarna arbetar hemifrån och alla 
aspekter som Abrahamsson och Johansson (2013) menar på behövs för en god arbetsmiljö blir inte 
uppfyllda. Vi frågar oss om det ändå väger upp att ha möjligheten att arbeta hemifrån. Denna informant 
verkar dock anse att det väger upp att vid behov kunna arbeta hemifrån även om det innebär att hen inte 
har samma bekvämligheter. Som kan tydas av hens citat så försöker även hens kollegor att vara på plats 
och detta kanske kan vara en av aspekterna kring detta då arbetet lättare utförs med två stycken skärmar 
att använda sig av. 

Informant (A) har ett liknande resonemang och där har arbetsgivaren uppmärksammat att de inte har 
samma kontroll på medarbetarnas ergonomi när de utför arbetsuppgifter på annan plats än den ordinarie 
arbetsplatsen.  

Ja alltså, det är ju inte särskilt ergonomiskt och sitta hemma..det vet dom 
ju att dom inte har någon kontroll på så vi fick ju skriva på liksom ett 
avtal, att ta som ansvar för det. 

Här har arbetsgivaren uppmärksammat problematiken med att de inte kan veta vilka förutsättningar 
medarbetarna har gällande de ergonomiska aspekterna när de inte är på plats på sin ordinarie arbetsplats 
och har på detta vis flyttat ansvaret för ergonomin utanför arbetet till den enskilde individen. Detta 
innebär att det är upp till varje individ att själv se till att de ergonomiska aspekterna ska uppfyllas, detta 
ser vi som en risk då vi tror att det kan skilja sig väldigt i hur medarbetarna tar tag i detta och kan i 
slutändan, i värsta fall falla ut i arbetsskador vilket går emot Abrahamsson och Johansson (2013) 
resonemang om att en god arbetsmiljö syftar till att undanröja risker. 

6.2.1 Den kreativa arbetsmiljön 

 
Våra informanter resonerar även kring att det gränslösa arbetet kan påverka kreativiteten hos varje 
individ. Möjligheten att kunna arbeta närsomhelst och på platser som passar varje individ lyfts som en 
positiv aspekt av det gränslösa sättet att arbeta. Det resonemang kring hur det gränslösa och flexibla 
arbetet som många av våra informanter för, styrks av Mumford et al. (2002) som menar att medarbetare 
som tillåts att själva strukturera sitt arbete och som har en hög grad av autonomi i sitt arbete upplever en 
högre stimulans och kreativitet, vilket kan liknas med vad Abrahamsson och Johansson (2013) menar när 
de nämner vikten av att arbetet ska ge en intellektuell och kulturell stimulans samt att arbetet ska passa 
olika medarbetares förutsättningar för att uppnå en god arbetsmiljö. Denna stimulans kanske vissa 
medarbetare har lättare att uppnå om de kan välja var de utför sitt arbete eller har sina möten. 
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Kreativiteten är något som informant (E) menar på kan ta sig i uttryck genom att arbeta på en annan plats 
än sin ordinarie arbetsplats, vilket kan bidra med att andra idéer frodas och på så vis kan även arbetet 
ske effektivare just för att miljön gör att individen får ett helt annat tempo i sitt arbete.  

Får man skrivflödet igång klockan 19 hemma då kanske det här, helt 
plötsligt händer det något på 2 timmar som annars skulle tagit 2 
veckor att göra här för att man fick sånt flow. Kanske att någon får 
andra idéer genom att jobba på andra platser. 

Vad kreativitet betyder i sammanhanget skulle behöva en mer ingående genomgång av arbetets 
organisering om det till exempel handlar om att ordinarie arbetstid fylls med mycket möten som gör att 
arbetet inte hinns med och arbetsuppgifter måste utföras på kvällar eller helger. Glucksmann (2011. ss 
148-149) talar om vikten av att tiden för arbete förläggs på bästa möjliga sätt för att få ut mesta möjliga ur 
arbetskraften och här tänker vi att en viktig aspekt också kan vara så att om man släpper arbetet i några 
timmar och sen återkommer till det så kan man nog se det från andra perspektiv och att det kan innebära 
att kreativiteten ökar och på så vis får man ut mer av arbetskraften men på annan tid än den ordinarie 
arbetstiden. 

Abrahamsson och Johansson (2013) talar om att arbetsgivaren ska se till att röja undan risker i arbetet 
och att det ska finnas en balans samt att arbetsbelastningen inte ska vara för stor. Möjligheten att ha 
arbetet så tillgängligt gör att det är viktigt att fånga upp signaler om någon arbetar för mycket. Detta 
reflekterar informant (E) över och menar på att det kan finnas en negativ aspekt med att kunna arbeta 
när som helst på dygnet och denna aspekt anser hen är risken att människor arbetar för mycket utan att 
de själva märker det för att de tycker arbetet är kul och stimulerande. 

De tycker att det kul, kreativt och utvecklande och å andra sidan så är 
det stor risk att folk jobbar mycket mer på ett negativt sätt också och 
sliter på. 

Här säger också informanten något mer, det kan vara så att det inte sliter på människor på samma sätt att 
arbeta mycket om de tycker att det är kul och kreativt, vissa människor kanske arbetar med det som är 
deras intresse och då tror vi inte att det blir slitsamt på samma sätt utan de upplever en stimulans i sitt 
arbete vilket också Gillberg (2018) menar på i sitt resonemang kring att arbetet inte endast bidrar till 
försörjning, utan också ska anses vara utvecklande, meningsfullt och roligt. 

Vidare så uppkom tankar i våra intervjuer om möjligheten att kunna reflektera eller utföra sitt arbete på 
annan plats än sin kontorsplats, och om det möjligtvis kan öka kreativiteten när medarbetaren får 
möjlighet till reflektion. Även detta resonemang kan kopplas till Abrahamsson och Johansson (2013) och 
deras tankar om att en god arbetsmiljö innefattar fysisk, intellektuell och kulturell stimulans men också 
omväxling i arbetet. Informant (B) funderade kring vad som innebär att man utför ett arbete.  

Att jobba behöver inte betyda att fingrarna rör sig på tangentbordet, 
eller att du sitter i ett möte utan man kan faktiskt. ta en promenad på 1 
timme och tänka och det kan också vara jobb tycker jag. 

Att det finns en föreställning om att ledaren har en stark inverkan på medarbetarnas kreativitet 
framkommer också bland informanterna. Genom att ledaren har en tillåtande attityd gentemot arbete 
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som utförs under kvällar, helger eller på tid som kan betraktas som utanför ordinarie arbetstid, kan det 
betraktas som stimulerande och öka såväl kreativiteten hos medarbetarna och även viljan att prestera 
menar Çekmecelioğlu och Özbağ (2016, s.247). Dock är det viktigt att poängtera vikten av att chefen är 
noga med att arbetsmiljölagen efterföljs och reglerar arbetstid och arbetsbelastning.  

I likhet med informant (E):s tidigare resonemang om att det kan skilja sig i hur fort man får arbetet gjort 
beroende på när man gör det så instämmer informant (B) i det.  
Informant (B) som har en chefsroll reflekterar också kring detta för sin egen del och tänker att det som 
denne själv behöver, behöver säkert medarbetarna också, även om informanten påtalar att människor är 
olika med olika behov.  

Det där “flowet”, det är inte alltid det kommer mellan åtta och fem, utan 
det kan komma på en lördag eller så, så då tänker jag att jag utgår från 
att det jag behöver, behöver säkert andra. [...] Jag tror att människor är 
väldigt olika liksom konstruerade och har väldigt väldigt olika behov. 
Så är det ju, man har olika dygnsrytm och man har, alltså vissa tycker 
att hjärnan funkar bäst elva på kvällen.  

Informanten talar om de olika förutsättningarna som olika människor har. Med detta i åtanke så skiljer 
det sig också åt hur privatlivet ser ut för olika människor. Glucksmann (2011) skiljer på det avlönade 
arbetet och det oavlönade arbetet och när det avlönade arbetet breder ut sig över det oavlönade så tror vi 
att detta kan betyda olika för olika människor. Detta kan liknas med vårt tidigare resonemang om 
kreativiteten och hur det eventuellt sliter eller inte sliter på olika människor. Hur det oavlönade arbetet 
ser ut skiljer sig också från person till person. Bekkengen (2002) talar om skillnaden mellan de olika 
könen där kvinnor i högre grad än män anpassar sitt avlönade arbete efter sitt föräldraskap. Detta kan 
även det påverka hur olika personer förlägger sitt gränslösa arbete. Vi tror också att behoven kan komma 
att ändras under livets gång vilket är en viktig aspekt i att kunna se till att tillfredsställa behovet som 
finns för stunden. 

6.2.2 Interaktion mellan kollegor 

 
Njip et al. (2016) talar om den temporala flexibiliteten och att denna innebär att medarbetare inom vissa 
gränser själva har möjligheten att bestämma hur de ska fördela sitt arbete och sina arbetstider under en 
arbetsdag eller en arbetsvecka. Detta är något som anammats av vissa av våra informanter då deras 
arbetssätt med kollegorna innebär en fördelning av arbetsuppgifter för dagen utan att det har någon 
betydelse för när arbetsuppgifterna utförs, vilket också Glucksmann (2011. ss 148-149) menar i sin modell 
för arbetstid, att de tekniska lösningar som finns idag gör att arbetstiden kan förläggas när som helst 
under dygnet. Glucksmann (2011. ss 148-149) talar även om att arbetets processer styr hur arbetet 
förläggs på bästa möjliga sätt och denna arbetsgivare som informanten arbetar för har valt att göra 
förläggningen av arbetstiden mer valbar för den enskilde medarbetaren. Det huvudsakliga syftet är att 
arbetsuppgifterna blir utförda under samma dag men det har ingen betydelse för när under dagen. Detta 
bidrar till att det läggs ett ansvar på medarbetarna att arbetsuppgifterna blir utförda inom den bestämda 
ramen dock kan de välja när och det tror vi många ser som en stor fördel för att kunna anpassa det till sitt 
liv utanför arbetslivet vilket kan bidra till mer tillfredsställda medarbetare. 



 

 

 

23 

 

Där informant (E) arbetar så finns en kultur som säger att SMS och telefonsamtal endast används vid 
brådskande fall och detta anammas särskilt utanför kontorstid. Vidare så använder de mail för den mesta 
kommunikationen mellan varandra.  

Alltså det går ju jättemycket i mail. Alltså den mesta kommunikationen 
vi gör är ju via mail även om vi är på plats. Och varför inte SMS eller 
telefonsamtal, det är ju för att det använder vi om det är brådskande. 
det bara är så, någon slags kultur liksom att är det brådskande då är det 
SMS och telefonsamtal. 

Gemensamt för våra informanter är att den mesta kommunikationen sker via mail eller Skype även om 
de befinner sig på arbetsplatsen. Här har man ett arbetssätt som visar på hur man använder IKT på olika 
sätt beroende på hur brådskande ärendet är. Att detta arbetssätt även används utanför ordinarie 
kontorstid tror vi kan skapa både ett lugn och en känsla av stress. Det kan vara lugnande med vetskapen 
om att brådskande meddelanden ges via telefon eller SMS och att mail kan vänta till dagen därpå. Men 
det kan även vara en stress att känna att kollegor och chef kan kontakta en utanför kontorstid vid behov, 
vilket är individuellt och likt vårt tidigare resonemang om människors olikheter och behov. Som 
Abrahamsson och Johansson (2013) nämner så är det viktigt att det finns en balans mellan krav och 
utmaningar som uppkommer i arbetet. Här anser vi att det är viktigt att chefen har koll på hur ens 
medarbetare upplever detta med att kunna vara nåbar utanför ordinarie arbetstid. Detta tror vi kan 
uppnås genom att chefen anammar ett intellektuellt hänsynstagande och via det kan uppmärksamma 
medarbetarnas behov (Yukl, 2013, s.313). Att chefen uppmärksammar medarbetarnas behov tror vi leder 
till att medarbetarna känner sig mer sedda och känner en tillfredsställelse i balansen mellan arbetsliv och 
privatliv. 

Abrahamsson och Johansson (2013) för ett  resonemang om att för att uppnå en god arbetsmiljö så ska de 
anställda känna att de har delaktighet i arbetets utformning. Där informant (D) arbetar så har man ett 
arbetssätt där man, oavsett om man är på plats på arbetsplatsen eller ej, bestämmer och fördelar 
arbetslaget tillsammans dagens arbetsuppgifter via en gruppchatt. På detta sätt så kan medarbetarna 
känna sig mer delaktiga och känna att de har en möjlighet att påverka sin arbetsdag. 

Vi har ju alltid kontakt varje dag kollegorna, varje morgon skypar vi på 
vår gruppchatt och så lägger arbetet upp arbetet för dagen. så att alla 
drar sitt strå till stacken oavsett vart man sitter och jobbar. Det har vi 
ganska bra koll på.  

Genom att ha detta arbetssätt att arbetslaget gemensamt är med och fördelar arbetsuppgifterna så tror vi 
dels som tidigare nämnt att medarbetarna känner sig delaktiga men även att det skapar en känsla av ett 
sammanhang att gruppen tillsammans arbetar mot ett mål. Som informanten nämner så har även chefen 
ett ansvar att följa upp att alla medarbetare bidrar till de arbetsuppgifter som tilldelas och i slutändan så 
är det denne som agerar vid behov. 

Även informant (A) har ett liknande arbetssätt som informant (D) i sitt arbetslag och att ha detta 
arbetssätt gör att informanten vet vad som ska göras under denna dag, sedan när det blir utfört är inte 
lika strikt, bara det blir gjort den dagen.  
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Vårt team har en skypechattgrupp och då delar vi arbetsuppgifter där 
vi stämmer av varje dag vilka arbetsuppgifter som ska göras och 
fördelar dom mellan alla. 

Med detta arbetssätt så ger detta precis som Gillberg (2018) menar på, den enskilde medarbetaren ett 
större inflytande över hur deras arbetsuppgifter ska struktureras över dagen så länge de håller sig inom 
ramen för att arbetslaget tillsammans uppnår dagens mål. Samtidigt har möjligheten till att kunna arbeta 
vart som helst, medfört att det kanske inte alltid finns den samstämmighet mellan kollegor som behövs. 
Englund och Larsson (2011, s.278) talar om behovet av samförstånd för de olika förväntningar människor 
har på varandra och de handlingar som utför. Om kollegor emellan inte är samspelta och inte förstår 
varandra så kan det uppstå oklarheter och särskilt om man inte träffas så ofta vilket är en utmaning med 
det gränslösa arbetet. 
Glucksmann (2011, ss. 148-149) resonerar kring förläggningen av arbetets processer utifrån när man får ut 
mest av arbetskraften. Informant (F) menar att en del situationer uppstår i och med att just 
samstämmigheten saknas och att arbetslaget tillsammans försöker arbeta mot en lösning på detta 
problem. Den effektivitet som eftersträvas i och med det gränslösa arbetet likt Glucksmanns (2011, ss.148-
149) resonemang faller då i detta citat, då det som informanten säger genererar extraarbete så blir inte det 
gränslösa arbetet i denna aspekt mer effektivt och man får inte ut mesta möjliga av arbetskraften.  

Vi hamnar i rätt mycket dumma situationer där vi inte är i synk vilket 
genererar massa extraarbete helt i onödan. Så att vi tittar väl på ha en 
dag i veckan eller någon liknande där vi är på en och samma plats och 
liksom kan preppa rätt mycket av jobben.  

Informantens resonemang lyfter problematiken med att arbeta helt gränslöst och inte träffa sina kollegor 
och menar på behovet av att även i det gränslösa arbetet ses fysiskt ibland för att kunna uppnå ett 
effektivare arbetsresultat.  

Vidare så anser informant (E) att hen inte i samma utsträckning känner av att alla är på samma bana och 
har förstått samma saker när de inte ses fysiskt för ett möte. Detta kan bli konsekvenser då alla kanske 
inte har samma förståelse för vad som förväntas av en.   

När man sitter i ett rum och pratar, då känner man, det här det här som 
att vi är överens, vi har ett driv i det här. På ett Skypemöte. Eh ah, alla 
kan hålla med men du får inte känslan som “förstår alla nu? kommer 
alla jobba för det här nu?” Det tycker jag är en svårighet. 

Informant (E) lyfter också problemet som kan uppstå om man inte träffas så mycket rent fysiskt längre 
utan alltmer sköter sin kommunikation via sin dator. Detta styrks även av Forsebäcks (1996) resonemang 
om att det sociala umgänget inte förekommer i samma utsträckning som tidigare. Detta tror vi kan vara 
en risk och kan skapa missförstånd om inte alla är samspelta med vad som ska göras. Ett annat problem 
som informant (E) lyfter är avsaknaden av känslan av att alla förstått vad som diskuterats. 

Jag tycker att det blir annan sak, telefonmöte och allting i all ära men det 
är en jäkla skillnad på att träffa en person och prata med dom än att sitta 
i en telefon eller Skype och sånt där. [...] jag får inte samma den här 
responden, det här kommer bli bra eller vi löser problemet. Det blir inte 
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på samma sätt som jag tycker att man kan få eller känna i ett rum. 
Liksom alla är med och alla kommer göra sitt bästa, det kommer bli bra 
det här. Det tycker inte jag att man kan få på samma sätt, inte jag i alla 
fall, när man sitter i Skypemöte eller liknande. [...] Jag tror mycket av det 
är här mycket kontakter med andra människor att man faktiskt får sitta 
tillsammans och prata, fundera, klura sen kan man åka iväg på en 
konferens och uppnå samma resultat där också men sitter man hemma 
på kammaren, det finns en risk att inte alla dom här geniala idéerna 
kommer fram för att den här interaktionen sker inte. 

 
En aspekt som är viktig lyfter Gulliksen et al. (2015) angående den digitala arbetsmiljön och att om det 
inte är användarvänligt eller tillgängligheten inte är tillfredsställande så tror vi att detta kan komma att 
skapa frustration vilket kan påverka arbetsmiljön negativt i viss mån.  

De informanter som innehar en chefsroll lyfter vad det gränslösa arbetssättet gör med gruppen gällande 
känslan av tillhörighet samt hur gruppen bygger en lagkänsla eller ett team när de inte träffas rent 
fysiskt. Behovet av gemenskap kan vara en drivkraft för medarbetare att arbeta från den fasta 
arbetsplatsen (Forsebäck 1996, s.11).  

Informant (E) pratar om lagkänslan som kan vara svår att få till när man inte ses på samma sätt rent 
fysiskt. Vidare så nämner denne informant också arbetsglädjen som kanske inte kommer fram på samma 
sätt som när människor har en fysisk interaktion med varandra.   

 
Man kanske kan få det genom att ha folk utspridda också men jag tror 
det är mycket lättare att bygga en lagkänsla om man är tillsammans. Det 
tror jag blir svårare att hantera, om vi pratar om så att man är gränslös 
med att man inte är på arbetsplatsen, sen kan ju gränslös vara att man 
arbetar hela tiden och då blir det ju kanske väldigt stark lagkänsla av 
den anledningen. Jag tror att lite arbetsglädjen, alltså lite det här att 
alltså det finns ju många saker som gör att man vill arbeta och det är ju 
att man får utveckla sig själv, man får lön och lära sig saker, gå kurser 
men det är ju också att ha kul med arbetskamraterna, det är också det, 
en känsla av samhörighet och så vidare. 

Har man ett gränslöst arbetssätt och lagkänslan påverkas på så vis som informanten nämner i sitt citat 
så tror vi att det kan påverka hur medarbetarna känner att de kan ta hjälp av varandra. Vi tror att om 
chefen använder sig av det intellektuellt stimulerande sättet (Yukl, 2013, s.314) att leda så kan detta leda 
till att chefen med rätt inställning lyckas coacha sina medarbetare till att hitta ett arbetssätt som ändå 
bidrar till att de känner sig trygga i att ta hjälp av varandra.  

Informant (B) stämmer in i informant (E) citat och pratar om vad som händer med människor som har 
anammat ett gränslöst arbetssätt och kanske inte får en tillhörighet till en grupp och inte får känslan av 
samhörighet. Informanten går även in på att detta kan får konsekvenser för människor som kanske är 
väldigt ensamma även i sitt privatliv, om de inte ens får den sociala samvaron på sin arbetsplats.  
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Jag gillar den här tanken kring liksom det fria och det enda som är 
nackdelen, det är det här som jag pratade om, vad händer med oss 
människor när vi inte tillhör en kontext? För jag tänker att särskilt 
kanske vi svenskar är ju ett av världens ensammaste människor...och 
vad händer då med dom här personerna som. Alltså om vi inte behöver 
ses. Och om man är riktigt, riktigt ensam, vad händer med dom liksom? 
Jag tror vi är sociala varelser och det här med att tillhöra en grupp, hur 
gör man det och hur skapar man då det är som gör en grupp till en 
grupp? 

Har man ett gränslöst arbetssätt så tror vi att det är viktigt att det finns vissa gemensamma aktiviteter där 
kollegor och chef ses och dessa kan vara både på arbetet och utanför arbetet. Resonemanget som 
informanten för är viktigt och att den sociala samvaron finns är en stor del av att lyckas upprätthålla en 
god arbetsmiljö. 
 
6.2.3 Gränssättning 
 
Det gränslösa arbetet karaktäriseras av flexibilitet i arbetet, vilket innebär att det kan utföras när och var 
som helst. Detta ställer krav på medarbetaren att sätta gränser mellan arbete och fritid. Bland våra 
informanter visade det sig vara en svårighet, mycket på grund av möjligheten att kunna arbeta, vara 
uppkopplad och nåbar för andra. Det är möjligheten att ständigt kunna arbeta som en stor del av 
informanterna menar är en av de nackdelar som följer med det gränslösa arbetet. Informanterna påpekar 
dock att förmågan att sätta tydligare gränser samt att hantera det faktum att arbetsliv och privatliv 
smälter in i varandra, har kommit genom erfarenhet. I likhet med Allvin et al. (2006, ss.105-106) och 
Mellner et al. (2012) resonemang om gränssättningstrategier, tyder våra informanters metoder att skilja 
mellan arbetsliv och privatliv att likna segmenteringsmetoden, vilket innebär att de sätter gränser för vad 
som innebär arbete och vad som innebär privatliv. Dock påvisar även våra informanter att de likt 
överspridningsmodellen, som Allvin et al., (2006, s.105-106) beskriver, kan känna av att det ibland kan 
uppstå en obalans mellan arbetslivet och privatlivet.    
 
Informant (B) talar om att man behöver kunna finna en balans både i arbetslivet men också i livet i stort 
för att minimera risken att arbeta för mycket.  

Ja risken är väl då att man jobbar för mycket snarare än tvärtom och det 
är ju en risk i sig då att det här blir det för luddigt mellan fritid och 
arbete, så får det ju liksom andra konsekvenser i stress och balans i livet 
i övrigt och att det är lätt att jobbet tar över. 

Att hitta ett sätt som fungerar med gränssättningen upplever flera av våra informanter är svårt. Vi tror att 
det finns olika perioder i livet där gränssättningen är lättare att göra än annars. Har man något i sitt 
privatliv som till exempel en familj som tar tid så kommer det automatiskt tvinga en att sätta en gräns för 
sitt avlönade arbete till fördel för sitt oavlönade arbete.  

Informant (F) talar om svårigheten att sätta denna gräns att inte arbeta för mycket när det är så tillgängligt 
som det är, vilket likt överspridningsmodellen kan skapa obalans i gränsen mellan arbetsliv och privatliv.  
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Men det är ju det att jag vet ju med mig själv sedan innan att sätta 
gränsen är ju det som är det svåra liksom. Jag har upplevt det i tidigare 
roller. Svårigheten det är att sätta gränsen, ta inte upp telefon och kolla 
vad det står i mailen, gör du det så kommer du börja jobba också. [...] 
men jag tror gränssättningen är det som är det svåraste liksom att göra 
distinktionen. 

Likt Allvin et al. (2006) resonemang om arbetets karaktär och inverkan på personers liv som helhet så 
anser vi att det avlönade arbetet kan påverka privatlivet negativt om det blir en för stor utmaning med 
gränssättningen. Här tror vi att varje person själv måste se till vilka sätt som fungerar i sin gränssättning 
och en viktig punkt som chefer kan följa upp är just detta. Vidare så bör även den registrerade övertiden 
indikera på hur mycket en individ arbetar, dock förutsätter det att personen registrerar tiden som övertid.  

Informant (C) säger sig har funnit ett sätt som fungerar för att sätta gränser mellan arbetslivet och 
privatlivet genom att stänga av möjligheterna till att få mail eller telefonsamtal under kvällstid. Detta kan 
i likhet med Glucksmanns (2011, ss.146-149) resonemang förhindra att de arbetsmässiga relationerna, 
inkräktar på de relationer som hör till hemmet och det oavlönade arbetet.   

jag ligger inte och läser på kvällarna och svarar på mail och liksom så 
utan jag har lärt mig hantera det. Jag vet att det kan vara ett 
stressmoment att det plingar hela tiden men sånt kan man ju stänga av 
också men då gäller det att man inte tittar i alla fall och så. 

Informant (B) beskriver hur kontrasterande aktiviteter såsom träning och sociala aktiviteter, är en viktig 
del av hens gränssättningsarbete för att kunna skilja arbetsliv från fritid. 

Jag mediterar, jag yogar, jag tränar, jag vet vad jag behöver. Alltså jag 
vet att jag behöver äta på ett sätt, jag vet att jag behöver träffa vänner på 
ett sätt, jag vet liksom.  

Denna informant talar även utifrån sina erfarenheter och nämner även att hen tidigare har haft problem 
med gränssättningen men nu lärt sig hur hen ska hantera det. Hens resonemang kring att träningen 
hjälper till i att sätta gränser kan vara en hjälp till att det blir ett naturligt avbrott i arbetet, att man 
avslutar sitt arbete för att träna och gynna sitt välmående. Här läggs dock fokuset på att medarbetaren 
själv ska ansvara för att kunna sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv och med anledning av detta så 
anser vi att det även behöver finnas ett arbetssätt kring detta på arbetsplatsen så att ansvaret för 
gränsdragningen inte fullt ut läggs på individen. 

Informant (A) tar upp att tillgängligheten gör att det lätt blir så att hen sätter sig och jobbar fast hen inte 
har något krav eller press på sig från sin chef.  

Ja alltså det är ju ingen press så, jag har inte så här att jag måste jobba 
eller så utan det är det är att det finns tillgängligt, det är så lätt och bara 
sätta sig och göra det. 

Detta är en viktigt aspekt. I detta fall säger informanten att det inte finns någon press på att arbeta, men 
det kan finnas de som känner att de har en press på sig att arbeta trots att de egentligen inte har det. En 
annan aspekt av det som informanten säger är att den vill framställa sig som en medarbetare som är att 
lita på. Genom att disciplinera sig själv till att göra ett tillfredsställande resultat, införlivas bilden av en 
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pålitlig medarbetare. Detta är en utmaning för chefer att arbeta med denna fråga och hur de får sina 
medarbetare att känna att det inte föreligger någon press. Just tillgängligheten tror vi gör det möjligt att 
arbeta ikapp om medarbetarna till exempel vet med sig att de ska vara lediga framöver.   

En annan utmaning med gränssättningen tar informant (D) upp och handlar om disciplinen när arbetet 
utförs hemifrån och att man håller sig till att utföra arbetsuppgifterna, även om hen menar att arbetet blir 
mer effektivt då inga störande moment finns. Vidare så menar hen också att det kan vara svårt att ta de 
raster som man ska.  

Nej...nej, den största utmaningen är väl att ha disciplin och verkligen 
sitta och jobba när man är hemma. Det är lätt att man “oj nej, men oj jag 
skulle kanske ha tömt diskmaskinen” eller dragit igång tvättmaskinen, 
så att man verkligen jobbar. Samtidigt när man jobbar så får man mer 
gjort. Man har inga störande moment runt, för oftast så blir det ju att 
man hamnar i någon diskussion om någonting med kollegor. Nackdelen 
hemma också i och för sig. det är att man glömmer bort att man kanske 
ska ta sina raster, det kan bli intensivt ibland. Men det där får man ju, 
man får ha lite självdisciplin. 

En förutsättning för att arbeta gränslöst är att medarbetaren har en god disciplin för att arbetet utförs. Att 
som informanten nämner starta tvättmaskinen skulle inte nödvändigtvis behöva betyda att man har en 
dålig disciplin utan kan ses som ett naturligt avbrott i arbetet likväl som man tar rast. 
Informanten berättar också om svårigheten med att se till att inte bara arbeta på utan att också se till att 
faktiskt ta sina raster för att få återhämtning. Vi tror att arbetet upplevs mer effektivt för informanterna 
kanske just för att de inte tar lika långa raster som de gör på arbetsplatsen.  
I likhet med det coachande och stödjande sättet en chef kan ta sig an i det intellektuellt hänsynstagande 
sättet (Yukl, 2013, s.313) så tror vi att om en chef anser att behov finns, tillsammans med sina 
medarbetare kommer fram till hur de ska arbeta när de anammar det gränslösa arbetssättet så att de 
finner ett arbetssätt för att bryta för rast och liknande. 

6.2.4 Den flexibla arbetsmiljön 

 
Möjligheten att kunna arbeta från valfri plats är något som upplevts som positivt för våra informanter 
och de ser det som en fördel. Bland fördelarna så nämns möjligheten att kunna arbeta ostört och att 
effektiviteten ökar samt att de inte behöver ha så lång restid till arbetet om de utför det i hemmet. 
Abrahamsson och Johansson, (2013) talar om vikten av att arbetet också ska innebära att det finns goda 
möjligheter för medarbetarna att ha ett bra liv utanför arbetet och detta är en aspekt informanterna själva 
nämnt som väger in när de väljer att arbeta hemifrån. 

Informant (D) talar om fördelarna med att kunna arbeta på detta arbetssätt i jämförelse med hur hen 
tidigare har arbetat. Informanten talar även om att effektiviteten ökar i och med att eventuella 
störningsmoment som kan finnas när hen arbetar på en plats med andra omkring försvinner om hen kan 
arbeta hemifrån och arbetet blir således mer effektivt. Vidare så lyfter hen de privata fördelarna med att 
slippa restid till och från arbetet.  
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Men nu när man vet hur det är att kunna jobba på distans så ser man ju 
fördelarna [...] Det kan vara mer effektivt. För mig underlättar det ju om 
jag får sätta mig och jobba tidigt på morgonen, att bara kliva upp och 
sätta mig och jobba istället för att liksom, ja, man ska göra sig iordning, 
man ska ta sig till jobbet osv.. då kan jag sitta, som idag började jag jobba 
halv sju. Jag passade på att jobba in lite flextimmar. Jag är hemma på 
plats så när jag är klar sen så bara loggar jag ut och då är jag hemma 
redan. Dagarna blir effektivare. 

Fördelarna som informanten nämner i citatet är mest för sin egen del. Dock anser vi att detta är ett 
resonemang som kan kopplas till det vi tidigare diskuterat om att man inte blir störd på samma sätt och 
då blir effektivare även av den anledningen. Kanske innebär det också att man startar upp att arbeta 
tidigare eftersom restiden till och från arbetet försvinner. Även om det gränslösa arbetet kanske till störst 
del är en fördel för den enskilde medarbetare så skapar detta även fördelar för arbetsgivaren i form av att 
medarbetarna blir mer tillfredsställda och upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse likt 
Forsebäcks (1996) resonemang kring detta. Även Abrahamsson och Johansson (2013) resonerar kring 
fördelar med att kunna skapa omväxling i arbetet och nämner hur en god arbetsmiljö uppstår genom att 
arbetet ger omväxling och stimulans, vilket är vad informanten upplever genom att kunna arbeta 
hemifrån då arbetets förläggning dessutom sker i större harmoni med livet som sker utanför arbetssfären.  
 
Informant (B) anser också att just störningsmomenten som kan finnas på arbetsplatsen gör att arbeta 
hemifrån ibland bidrar till att kunna arbeta undan vissa saker som kräver fokus utan att bli störd. 
Informanten lyfter då det positiva med att kunna kommunicera på annat sätt än att ses för ett möte rent 
fysiskt.  

Igår hade jag till exempel en sån dag där jag satt hemifrån. Jag fick en 
lucka och så tänkte jag såhär att “toppen nu sitter jag hemifrån” och då 
hade jag en avstämning med en i gruppen som var planerad och då sa 
jag “kan vi ta det på telefon” och det går ju jättebra. Vi följer ju en 
mötesstruktur när vi stämmer av saker så då kan vi ju göra det ändå. 

Även här så kan vi utläsa att informanten gör det till störst del för sin egen del men likt våra tidigare 
resonemang så tror vi att detta ger mer tillbaka till arbetsgivaren i form av högre tillfredsställelse hos 
medarbetarna.  

Informant (C) anser sig själv prestera bättre hemma för att kunna arbeta utan att bli störd av andra och 
säger sig också ha märkt att även andra presterar bättre när de kan arbeta var de anser är bäst och 
effektivast.  

För att jag tycker att både jag och jag har märkt att andra också presterar bättre 
hemma också. Hemma eller om man vill vara på en annan plats. En del väljer 
ju att sitta på ett café eller vart man vill, där man kan koppla upp sig. 

I informantens resonemang så kan vi återkomma till vår tidigare diskussion om att människor och 
organisationer har olika behov. Det finns de som har ett stort behov av att arbeta ostört för att få undan 
vissa saker som kräver koncentration medan andra kanske inte alls behöver detta. Det finns även de 
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organisationer som har behov av att medarbetare är på plats på sitt kontor medan andra organisationer 
hellre ser att medarbetarna arbetar gränslöst, vilket kan vara av till exempel ekonomiska skäl. Vi tror att 
det är viktigt att det finns en förståelse både mellan kollegor men även mellan chef och medarbetare om 
detta och kring vilka arbetsuppgifter som lättast utförs i annan valfri miljö och/eller annan valfri 
tidpunkt. 

6.3 Ledarskap 

En stor del av hur kraven på ledarskapet ser ut anser vi har att göra med hur ofta cheferna träffar sina 
medarbetare. Interaktionen mellan chef och medarbetare skiljer sig något för våra informanter. Vissa av 
våra informanter har daglig kontakt med sin chef, antingen genom att de har ett fysiskt möte eller att de 
talas vid via telefon eller mail medan andra talas vid mer sällan.  
Informant (E) är en av dom som träffar både sin egna chef och sina medarbetare dagligen.  

Det innebär att han och jag pratas väl nästan dagligen och kanske träffas 
dagligen också. Jag skulle säga att under dagen så springer jag nog på 
alla också mer eller mindre. 

Att denna interaktion sker dagligen beror på att informanten förväntas vara på plats under kontorstid 
och har då en större möjlighet att interagera med alla. Till skillnad från föregående informant så har 
informant(A) ett arbetssätt som gör att hen kan arbeta varsomhelst ifrån vilket gör att det faller sig 
naturligt att mötet med hens chef inte sker lika frekvent. 

Inte jätteofta, för det är sällan det är någonting som behövs, alltså det 
behövs inte så mycket personlig kontakt på det viset. Vi är väldigt 
självgående i det här jobbet, men det är ju såhär, ja behöver man kontakt 
då är det ju bara att ringa eller maila eller jag vet ju vart hon är så då kan 
jag bara gå dit. 

Genom ett intellektuellt stimulerande sätt att leda så tillåter chefen sina medarbetare att ha 
arbetsuppgifter som gör det möjligt för dem att vara självständiga (Mumford et al. 2002). Att arbeta 
enligt det gränslösa arbetet ställer krav på att medarbetarna är självgående i sitt arbete då det gränslösa 
arbetet annars skulle vara svårt att tillämpa och detta tror vi kan leda till att den dagliga interaktionen 
med chefen kanske inte behövs i samma utsträckning. Dock tror vi att det fortfarande är viktigt att ha en 
bra dialog med sina medarbetare för att bibehålla känslan som informanten tar upp om att känna att man 
kan höra av sig vid behov och vet var man som medarbetare kan få tag på sin chef. 

6.3.1 Ledaren som stöd  

 
Det stöd som medarbetarna har är viktigt oavsett hur ofta cheferna träffar sina medarbetare. På frågan 
om hur stödet från sin närmsta chef ser ut så talar samtliga av våra informanter om vilket stöd de har 
från sin närmsta chef gällande om de vill ha hjälp att prioritera vid en alltför stor arbetsmängd. Samtliga 
av våra informanter menar på att de har ett bra stöd vad gäller att prioritera sitt arbete och i likhet med 
det intellektuellt stimulerande sättet som Yukl (2013, s.314) talar om, så kan man på detta sätt se att 
cheferna uppmuntrar till nytänkande samt hjälper sina medarbetare att sträva efter att resonera kring 
lösningar på sina arbetsuppgifter. Våra informanter nämner att de känner att de har ett stöd när 
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arbetsbelastning blir för stor och får coachning att kanske tänka i andra banor kring hur de ska lägga upp 
sitt arbete.  

Informant (F) menar att stödet från hens chef är bra trots att denne informant är den av alla våra 
informanter som kanske träffar sin chef allra minst i och med mycket resande mellan olika kontor inom 
företaget.  

Absolut, vi har en jättebra dialog och hon är såhär; “vill du att jag ska 
hjälpa dig att prioritera”. 

Här öppnar chefen till en dialog kring hur medarbetaren upplever sin arbetssituation och 
arbetsbelastning vilket vi anser ger medarbetaren en trygghet i att stödet finns vid behov. Vidare så tar 
informant (E) upp att det inte är självklart att det finns ett stöd från närmsta chef utan att detta kan 
variera från chef till chef.  

Hon är väldigt bra, hon säger “säg till om jag ska hjälpa dig att 
prioritera” och då brukar jag säga “såhär tänker jag prioritera” och då 
coachar hon mig då. Men det är en styrka för mig här, jag skulle ju kunna 
ha en annan chef som pressar mig och säger att jag måste köra på. 

Även här kan citatet kopplas med den tidigare diskussionen vi haft kring att människor är olika och har 
olika behov samt olika villkor och likväl är människor med en chefsposition olika och har olika 
ledarstilar. Vi tror att det är viktigt att som chef vara lyhörd för vad ens medarbetare behöver, då det 
kanske inte är samma sak som cheferna själva upplever att de behöver.  

Våra informanter som innehar en chefsroll instämmer även de i att de ser på denna fråga på samma sätt 
och tycker att chefen ska hjälpa sina medarbetare att prioritera. På så sätt blir ledaren, genom det 
intellektuellt stimulerande ledarskapet, tillsammans med sina medarbetare involverade i 
problemlösningsprocessen (Yukl, 2013, s.314).  
Informant (E) som ovan beskrivit sin relation till sin närmsta chef kan även styrka att detta arbetssätt 
anammas för sina egna medarbetare. Hen nämner också att hen får vara uppmärksam på tecken på om 
en individ arbetar för mycket genom att till exempel se hur snabb leverans hen får på de arbetsuppgifter 
som hen delar ut och agera om det känns orimligt. På detta sätt kan chefen tillämpa det intellektuella 
hänsynstagandet sättet i ledarskapet vilket innebär att chefen har ett coachande och stödjande 
förhållande även på känslomässig nivå gentemot sina medarbetare (Yukl, 2013).  

Min roll är ju mycket att koordinera, strukturera, planera, sätta ramar 
för mina medarbetare och hjälpa dem så de vet vad de ska göra och så 
vidare och försöka coacha dom så att dom gör bra saker [...] Kanske 
också, alltså jag märker ju hur mycket arbete jag ger en person. Och får 
jag leveranser samma tid som då jag ger uppgifter så då förstår jag ju att 
det finns en stor arbetsinsats bakom där och det kan ju vara så att det 
faktiskt borde trigga mig efter ett tag i alla fall. 

I det sättet som informant (E) resonerar så får vi känslan av att hen har anammat det intellektuellt 
hänsynstagande sättet i sin ledarstil och tillsammans med medarbetarna vill arbeta fram en lösning på de 
eventuella problem som uppstår i arbetet. Vidare så reflekterar också informanten kring att det är viktigt 
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att vara vaksam på hur snabb leverans hen får på olika arbetsuppgifter. Vi anser att det är ett bra sätt att 
vara vaksam på hur snabbt en leverans sker, vilket kan indikera på att medarbetaren arbetar mer än vad 
den kanske bör för att få sin vilotid från arbetet.  

Vidare så säger sig informant (B) försöka ha ett lugnt förhållningssätt gentemot sina medarbetare och se 
till att arbetsbelastningen inte blir för stor dem samt ser tecken när medarbetarna tar på sig för mycket 
och reglerar då arbetsmängden.   

Så att jag hoppas att det är...alltså att mitt, det här “ta det lugnt det finns 
tid för allt” och också så har jag bett att när dom blir för belastade så tar 
jag arbetsuppgifter från dom [...] det var en individ när jag var ny, som 
bara sa ja till att bara plocka på sig arbetsuppgifter. Så vid något tillfälle 
så sa jag såhär att “jag har det här projektet, någon som kan ta det?” Och 
då säger hen bara “ja men det kan jag ta”, “ah fast inte du sa jag då ” 
Och sen plockade jag alla projekt utom ett och sa att nu får du göra ett 
projekt, en sak...det här går inte det blir för...så att man behöver ju 
identifiera, vilka är det som tror att de är supermänniskor och så får man 
se till liksom... takta det. 

Vi upplever att informanten har ett avslappnat sätt till att inte stressa upp sig kring sina arbetsuppgifter 
och detta kan säkert påverka hur medarbetarna upplever stress kring arbetsuppgifterna. Känner 
medarbetarna att de har ett stöd av sin chef att inte stressa för mycket samt att känna att de tar det i sin 
takt och låter saker och ting ta den tid det tar så kan det liknas med att ledaren antagit ett idealiserat 
påverkande sätt i sitt ledarskap som i denna aspekt kan gynna medarbetarna då de kan uppleva ett annat 
lugn kring sina åtaganden.  

Informant (B) har också ordnat en föreläsning om stress för sina medarbetare för att de själva även ska 
veta vad som händer i kroppen vid stress och kunna reagera på egna signaler innan det är försent.  

Jag har haft vår företagshälsovård här en gång och haft en föreläsning 
om stress, vad händer i kroppen, vad händer i hjärnan, vad händer med 
hormonerna, vad händer liksom och hur kan man liksom hitta strategier 
för att liksom bli av med det där. 

Informanten vill att medarbetarna ska kunna vara vaksamma på sina egna signaler men även kunna 
agera på sina kollegor. Detta kan kopplas till det intellektuellt hänsynstagande sättet att leda sina 
medarbetare där medarbetaren förstår behoven som ens medarbetare har, vilket denna informant gör 
genom att få sina medarbetare att förstå att arbetsuppgifterna inte behöver stressas igenom.  

Båda våra informanter som innehar en chefsroll påtalar att de kan anamma ett arbetssätt som vi tolkar är 
likt det intellektuella hänsynstagande sättet i ledarskapet (Yukl, 2013) och detta även på distans, även om 
de lättare kan känna av hur en medarbetare mår om de ses fysiskt.  
Informant (E) säger sig har märkt utmaningen med att använda andra lösningar än de fysiska möten som 
hen tidigare haft.  

Just det här med kontakt med personerna, du får inte samma svar, du 
ser inte hur folk mår på samma sätt... det ställer andra krav på 
ledarskapet, hur jag följer upp och coachar…[...] Ringer jag och frågar 
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om det är bra och personen svarar “ah det är toppen” hur ska jag 
reagerar då? Ska jag säga att nä men det är det ju inte. Har jag personen 
här så kan jag se och fråga “mår du verkligen bra?” Dom här tecken och 
signaler som man ser på annat sätt det ser man inte här på samma sätt 
eller inte lika tydligt i alla fall. 

Informant (E) lyfter vikten av att reagera på vad ens medarbetarna faktiskt säger när de talas vid via 
andra alternativ än att ses fysiskt samt vikten av att kunna känna av hur läget är trots att de inte ses. 
Informanten nämner också svårigheten i detta genom att det är mycket lättare att läsa av en person 
genom att träffas.  

I liknande resonemang så menar informant (B) på att genom att känna sina medarbetare väl så kan hen 
även på telefon eller skype höra hur de mår genom vilket tonläge eller hur de uttrycker sig. 

Bara man har träffats några gånger och träffas ibland då kan man köra 
jättemycket på distans och man kan köra via Skype och lurar. För då kan 
man ändå liksom känna igen rösten och se framför sig den där personen 
och att när den får den där... “nu sitter den med ögonen och tittar sådär” 
eller man får liksom en förnimmelse av kroppsspråket även om... men 
om du aldrig har träffats... så eh ah... jag är tveksam på hållbarheten i 
det arbetssättet.  

Att känna sina medarbetare menar informanten på hjälper till i att lära sig tonläget och på så sätt veta hur 
personen reagerar och uttalar sig kring olika saker. En chef som kan känna av detta hos sina medarbetare 
tror vi kan ha en fördel i det gränslösa arbetet genom att kunna känna av medarbetarnas signaler även på 
avstånd.  

En annan aspekt belyses av informant (E) och handlar att det kan vara svårt med medarbetare som vill 
väldigt mycket och då arbetar över stor del och läser samt svarar på mail sent på kvällarna. Informanten 
lyfter även att vissa kan säga sig tycka att detta sätt att arbeta är tillfredsställande för dom, dock så 
kanske inte de själva märker att de börjar må dåligt om det pågår för länge. 

Men det spelar ju ingen roll, för en medarbetare som vill mycket så kan 
den läsa här och ändå gå igång på med stress och sånt där, så där är det. 
Jag vet om det men jag har inte riktigt lärt mig den läxan fullt ut än så 
länge [...] Sen kan jag tycka att det är kul, ibland när man skickar iväg 
på kvällarna och sådär börjar man interagera med andra som är 
uppkopplade och “såhär gör vi”, man har en bra idé. Så det finns ju, det 
kan ju vara positivt också, för det finns ju de medarbetare som tycker att 
det är kul att jobba så. Men det är en hårfin nyans eller det är lätt att man 
inte kan förstå att det också kan vara stressande [...] Nackdelar är också 
att jag kan ha medarbetare som kanske mår dåligt med det gränslösa 
arbetet för att dom sitter och jobbar dygnet runt och dom kanske inte 
upplever i början att det är dåligt för dom, dom kanske tycker att det är 
jättekul arbeta.  
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Våra reflektioner kring detta citat är om det är så att det krävs att chefen har erfarenhet av att haft 
medarbetare som arbetat för mycket, likt informantens uttalande om att hen inte lärt sig läxan fullt ut än. 
Är det så att chefer behöver se detta innan de kan sätta gränserna fullt ut för sina medarbetare. 

6.3.2 Ledaren som förebild 

 
På frågan om de av informanterna som innehar en chefsroll ansåg att de hade någon påverkan på sina 
medarbetare och chefskollegor, nämner våra informanter att de är medvetna om den påverkan som de 
har och hur de behöver vara medvetna om detta samt de signaler som de sänder ut. Det resonemang som 
våra informanter för kring utövandet av deras ledarskap och deras symbolvärde är i likhet med Avolio 
(2011, s.60) resonemang kring den idealiserat påverkande ledaren, där ledaren ses som en utgångspunkt 
för att skapa mening i arbetet. Avolio (2011, s. 61) påpekar i likhet med vår informants uttryck att det 
handlar lika mycket om vad ledaren säger som vad ledaren faktiskt gör. Det kan också ses som en del av 
det idealiserade påverkande sättet inom det transformativa ledarskapet som i likhet med Avolios 
resonemang ovan syftar till att ledaren kan betraktas som en rollmodell vars agerande medarbetarna tar 
efter (Yukl, 2013).  

Informant (B) menar själv att hen inte anser att det är så speciellt med att inneha en chefsroll, hen är 
fortfarande en person i gruppen men varje grupp måste ha en person som ansvarar för gruppen. 
Informanten påpekar också vikten av att förstå hur man som chef faktiskt påverkar sina medarbetare 
med sina åsikter och handlingar.  

Men jag förstår att man som chef har ett väldigt symbolvärde alltså att 
folk är såhär, hur gör hen? Vad säger hen? Vad tycker hen? På saker som 
jag ibland kan tycka att “oj, var det där viktigt vad jag tyckte” lite såhär. 
Så man behöver förstå sin egen påverkan tror jag. 

Det är en viktig aspekt att chefen inser att den har en sådan roll som andra kan se upp till och vilja 
efterlikna. Vi tror att om det finns en förståelse för det så kommer man tänka mer på att de val man som 
chef gör kan komma att påverka sin arbetsgrupp. För att kunna anamma det idealiserat påverkande 
sättet så anser vi att det är en viktig aspekt att förstå sin egen påverkan på gruppen likt det resonemang 
som informant (B) för.  

En annan fråga till de av informanterna som innehar en chefsroll var om de ansåg att de hade någon 
påverkan på medarbetare och chefskollegor och här tas tid för eftertanke och reflektion upp bland de 
svar vi fick. Även här kan chefer med hjälp av det idealiserat påverkande sättet se till sitt eget beteende 
och på så vis få sina medarbetare att ha ett liknande förhållningssätt till hur de själva påverkar varandra. 
Informant (B) tänker själv i detta resonemang, både för sig själv och för sina medarbetare, och menar att 
hen inte skulle kunna utöva sitt ledarskap tillfredsställande om tid för reflektion över det egna 
ledarskapet inte gavs.  

Jag säger till alla medarbetare med ansvar för personal, att om man inte 
liksom skapar pauser och hål i sin dag, hur ska man då kunna leda och 
inspirera andra, om du inte någon gång får liksom reflektera över dig 
själv som ledare. 
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Vi anser att det är av stor vikt att, oavsett vilken roll man har tänker på sin påverkan på andra. Finns 
det på arbetsplatsen en kultur där samtliga tänker på detta så tror vi att det kommer bli en bättre 
arbetsmiljö och här har chefen en stor roll i att leda sin arbetsgrupp åt detta håll.  

En annan aspekt tar informant (F) upp om att även om det finns en policy eller riktlinjer kring det 
gränslösa arbetet så är det än viktigare hur chefen föregår med gott exempel. 

Sen kanske det finns en policy på det här, det vet jag inte. Men jag tror 
att hur mycket folk jobbar, det är inte policyn som sätter utan hur väl 
chefen efterlever den policyn eller inte. Man kan ju tala med två tungor, 
det är rätt enkelt tycker jag. Utifrån att ha en uttalad strategi med work-
life balance eller vad man kallar det, men sen om man är länge kvar som 
chef, kommer först och går sist så blir ju den rätt platt liksom. 

Likt våra tidigare resonemang så påtalar även denna informant vikten av att chefen förstår sin påverkan. 
Jung et al. (2008) resonerar kring problematiken som kan uppstå kopplat till ledarskap som förebild och 
det är just detta att det kan bli en problematik om chefen själv inte lever upp till den eventuella policy 
eller kultur som finns på arbetsplatsen.   

6.3.3 Ledarens samt medarbetarens påverkan 

 
Utöver påverkan från chefen så var även en fråga om hur medarbetarna tror sig att deras gränslösa 
arbete kan ha påverkan på sina kollegor vad gäller att arbeta utanför arbetstid. På denna fråga så har 
merparten av våra informanter tänkt på sin egen påverkan av detta.  
Informant (C) är noga med sin egen påverkan på sina kollegor och poängterar att man ska dra gränsen 
mellan arbetstid och privatliv under kvällstid.  

Ja fast jag är väldigt noga med att föregå med bra exempel och inte maila 
klockan 11 på kvällen och sådär. för att jag vill inte heller få mejl från 
mina kollegor klockan på kvällen utan jag tycker man ska vara med sin 
familj då. Så att jag försöker verkligen inte ha den inverkan på mina 
kollegor. 

I detta resonemang så kan vi utläsa att de olika tidsdimensionerna som Glucksmann (2011) talar om, 
spelar in och att det oavlönade arbetet med att ta hand om hemmet och familjen tar över efter en viss tid 
vilket gör att det blir en tydlig avgränsning mot det avlönade arbetet.  

Vidare så talar informant (B) om att detta på hens arbetsplats även har reglerats genom att det finns en 
företagskultur som är att man ska försöka hålla sig inom kontorstidens ramar vid kontakt med sina 
kollegor. 

Ja, jag kan säga såhär... det är också jättebra här, det finns en kultur här 
att man ska inte maila utanför kontorstid, man ringer inte kollegor 
utanför kontorstid, så att man håller sig liksom. 

Dock så betyder inte denna kultur i sig, att man inte arbetar utanför vad informanten menar med 
kontorstid då det även uppkommer från denna informant samt andra informanter att en del arbetar med 
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att skriva tidsinställda mail vilket gör att mailen skickas inom ramen för kontorstid men faktiskt skrivs 
under annan tid. Även om detta sätt kan göra att det inte syns att man arbetar på andra tider än under 
ordinarie kontorstid, så tror vi att det är viktigt att chefen håller sig till att följa kulturen då vi tror att 
detta annars ändå på något sätt kan lysa igenom och då spelar det idealiserade påverkande sättet att leda 
in.  

7. Diskussion och slutsatser  
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur medarbetare som har ett gränslöst arbetssätt 
upplever att arbetsmiljön har förändrats och om det gränslösa arbetet ställer nya krav på ledarskap och 
hur detta bör utövas. 

Resultatet av denna studie visar bland annat att det gränslösa arbetet påverkar hur interaktionen mellan 
kollegor sker. Från att tidigare haft fysiska möten så sker idag alltmer med hjälp av olika tekniska 
lösningar. Detta är något som våra informanter ser som både positivt och negativt, de som upplevt 
gränslösheten i arbetet som särskilt positiv är de informanter som upplevt sin chefs attityd gentemot 
arbetssättet som tillåtande och som positiv till att förlägga arbete på tider som passar medarbetaren. 
Vidare så ser de fördelarna med att kunna sitta i en ostörd miljö och arbeta med sådant som kräver fokus 
samt att kunna anpassa arbetet till sitt privatliv i större utsträckning. Vi tror att denna möjlighet är bra att 
ha då det på många av dagens arbetsplatser är kontorslandskap eller liknande lösningar och det kan då 
vara svårt att finna den arbetsro och koncentration som vissa arbetsuppgifter kräver. Något som också är 
återkommande hos våra informanter är att alla är olika och har olika behov, vilket vi tror gör att det 
gränslösa arbetet ses som positivt då människor kan anamma det på sitt eget vis.  

En viktig del av en god arbetsmiljö är att själv kunna vara med och påverka, precis som nämns i tidigare 
forskning (Yukl, 2013 s.313; Abrahamsson och Johansson, 2013; Allvin et al, 2006, s.35) och i detta fall så 
handlar det om att kunna påverka var och när medarbetare utför sitt arbete för att även kunna anpassa 
det till privatlivet. Det framkommer dock att det är viktigt att finna en balans i hur mycket man arbetar 
enligt det gränslösa arbetssättet så att man inte tappar den sociala interaktionen som arbetsplatsen 
tillsammans med kollegor ger. Interaktionen ger inte bara det sociala i form av umgänge under 
arbetsdagen, detta kan man få även på en annan valfri plats, utan interaktion med kollegor ger också 
upphov till att bygga upp en lagkänsla och föra diskussioner och tankar kring arbetssätt vilket även det 
är en viktig del för att få till en god arbetsmiljö. En god kommunikation mellan kollegor är viktig då vissa 
arbeten delar arbetsuppgifter mellan kollegorna i samma arbetsgrupp.  Detta får oss att fundera på vad 
det gränslösa arbetet på sikt kommer innebära om det mynnar ut i att allt fler väljer att arbeta på detta 
sätt. Vad kommer ske när interaktionen mellan människor inte längre sker på samma sätt, kommer även 
fördelningen av arbetsgrupper suddas ut i likhet med gränserna mellan arbetsliv och privatliv. En annan 
fundering är vad detta kommer innebära för ledarskapet, hur kommer synen på ledarskapet se ut om 
arbetsgrupperna inte längre ser likadana ut och vad det ske med arbetsmiljöansvaret.  

Som tidigare nämnt så har möjligheten att kunna anpassa sitt arbete till privatlivet varit en stor fördel 
med att anamma det gränslösa arbetssättet i större utsträckning. Vad som är intressant är att de män och 
kvinnor i som deltagit i studien har påvisat samma uppfattning kring varför det gränslösa arbetssättet är 
särskilt attraktivt, speciellt när det gäller att balansera arbetsliv med fritid och/eller familjeliv. Detta är 
särskilt intressant då tidigare forskning som behandlat work-life balance har visat på att synen på arbete 
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skiljer sig beroende på könsidentitet och att kvinnor i en allt större del anpassar sitt arbetsliv efter 
familjelivet (Bekkengen, 2002).  
Vad som dock kunnat påvisas i vår studie är att de informanter som lever i familjekonstellationer med 
barn upplever flexibiliteten i arbetet som positivt, då såväl tid som engagemang kan läggas på 
familjelivet. Möjligheten att kunna anpassa sitt arbetsliv utifrån sitt privatliv har för våra informanter 
inneburit att de funnit en större tillfredsställelse i sitt avlönade arbete.  
I det resonemang vi för så benämner vi chefen som just chef, vad som dock är viktigt att tänka på är att 
även chefen är en medarbetare och har en roll som medarbetare till sin chef.  
Det gränslösa arbetet ställer inte bara krav på chefen utan det ställer även krav på medarbetarna speciellt 
kring gränssättning och disciplin. Dock blir det krav som medarbetaren delar med chefen, då denne är 
ansvarig för arbetsmiljön.  
 
Då denna studie inte syftat till att undersöka könsskillnader samt att vi inte har kunnat påvisa någon 
skillnad mellan vilket kön som anser vad kring synen på det gränslösa arbetet, så har vi av etiska skäl 
valt att inte skriva ut vilken informant som har vilket kön med hänsyn av att vi vill minimera risken att 
röja våra informanters identitet. Vi funderar dock på vilka skillnader vi hade kunnat fånga upp om vi 
hade fokuserat vår studie på att kartlägga skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av det 
gränslösa arbetet. Vi tror inte att det skiljer sig särskilt stort mellan könen i hur mycket man arbetar enligt 
det gränslösa arbetssättet, dock tror vi att det kanske kan finnas skillnader i anledningarna till att man 
gör det. Tidigare forskning som visar på att män och kvinnors syn på lönearbete skiljer sig åt stärker vårt 
antagande (Kinnunen & Mauno, 2008, s.130)  
Vidare så kan vi inte heller påvisa att åldern skulle haft någon inverkan på vilka som arbetar enligt det 
gränslösa arbetssättet då våra informanter haft god spridning på åldern och representerar ett stort 
åldersspann, sett till de arbetsverksamma. En skillnad som vi däremot har kunnat se är att våra 
informanter med yngre barn talar om att de använder det gränslösa arbetet till att kunna sluta tidigare 
för dagen för att kunna umgås med sina barn och sedan arbeta ikapp senare på kvällen när barnen lagt 
sig. Informanterna ser arbetets flexibilitet som en stor fördel då de lättare får ihop sitt livspussel och 
känner sig mindre stressade i och med att de kan arbeta ikapp senare på kvällen. Vad som dock bör 
understrykas i och med arbetets flexibilitet och möjlighet att kunna jobba ikapp när tillfälle ges, är att 
möjligheten till att kunna arbeta mer eller mindre är konstant. Vi anser att frågan hur mycket man bör 
arbeta och när arbetet ska utföras, behöver väckas i såväl organisationer som bland medarbetare och 
chefer som anammat ett gränslöst arbetssätt. Genom att väcka frågan är det möjligt att kartlägga vilka 
förväntningar som finns och mellan parterna arbetsgivare och arbetstagare, samt att konstruera nya 
normer över arbetets utförande. Detta skulle även svara på frågan om det gränslösa arbetssättet passar 
alla då det krävs disciplin att arbeta enligt det gränslösa arbetet och det kan vara de som både arbetar 
mycket mer än de ska men också de som arbetar mycket mindre än vad de ska. Vet båda parter vilka 
förväntningar som finns och följer chefen upp att dessa uppfylls så minimeras problemet med att 
medarbetare anammar det gränslösa arbetssättet av fel anledningar.  

En intressant aspekt som kommit upp från våra informanter är den ergonomiska aspekten med att det 
inte finns samma ergonomiska lösningar på andra platser som på sin ordinarie arbetsplats. Vad som är 
intressant är att våra informanter ändå verkar anse att fördelarna med det gränslösa arbetet, trots denna 
aspekt väger upp bristen på de ergonomiska aspekterna. Vad som dock bör ägnas mer uppmärksamhet 
är om det gränslösa arbetssätt på sikt kan komma att innebära ohälsa i en större utsträckning bland 
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medarbetare som anammat detta arbetssätt och hur arbetsgivare ska kunna säkra en god arbetsmiljö när 
arbete sker i exempelvis hemmamiljö där arbetsgivaren inte har någon insyn. Fram tills nu så har detta 
inte varit något som arbetsgivare har uppmärksammat i större utsträckning, bland våra informanter så är 
det endast en som nämner att arbetsgivaren har agerat på detta och då utformat ett avtal där ansvaret 
läggs på den enskilde individen istället. Genom att utforma ett sånt avtal tror vi gör att det kan uppstå en 
problematik i och med att medarbetare har olika syn på hur till exempel de ergonomiska aspekterna ska 
vara för att de ska vara optimala. Vi tror att det är viktigt att det framgår tydligt om man ska ha någon 
form av policy för detta samt att vi tror att detta är ett problem som kanske kommer att belysas mer i och 
med att fler arbetar mer gränslöst och ohälsa börjar märkas av angående de ergonomiska effekterna. Har 
man medarbetare som arbetar gränslöst så behöver de ergonomiska aspekterna vara något som chefen 
stämmer av med sina medarbetare regelbundet för att undanröja denna risk som kan uppstå och visa sitt 
stöd i denna fråga. Våra informanter talar överlag om vikten av ett bra stöd från sin närmsta chef och 
våra informanter som innehar en chefsroll talar även om vikten av detta för sina medarbetare.  

Vi anser att det är viktigt att chef och medarbetare har en god kommunikation gällande 
arbetsuppgifterna och arbetsmiljön då ansvaret för hur man lägger upp och strukturerar sina dagar 
ligger på den enskilde individen. Som chef är det viktigt att vara vaksam på att ens medarbetare inte 
arbetar för mycket och detta ska man vara oavsett var arbetet utförs men det blir än så mycket viktigare 
när arbetet ständigt går att nå. En viktig aspekt är även att som chef tänka på att ens eget arbetssätt 
sänder signaler till sina medarbetare. Arbetar chefen mycket och sent inpå kvällarna så är risken stor att 
medarbetarna också anammar detta arbetssätt. Vi tror också att liksom Aronsson (2018) påpekar, att 
chefen har en stor roll vid skapandet av en god arbetsmiljö och arbetsklimat, därmed föreligger det krav i 
utövandet av ledarskapet, som kanske blir än mer utmärkande då chefer och medarbetare inte träffas 
eller integrerar i samma utsträckning som om de skulle vara samlade under ett och samma tak.   
 
När man arbetar på ett gränslöst sätt så anser vi att det är viktigt att chefen har löpande kontakt med sina 
medarbetare även om de inte träffas dagligen. Vad som uppkommer i våra intervjuer med de 
informanter som innehar en chefsroll är att de lättare märker hur en person mår om de ses fysiskt. Detta 
är av stor vikt för att fånga upp signaler på hur ens medarbetare mår och kunna agera på varningstecken 
i tid.  Det arbetsmiljöansvar som är ett ansvar som föreligger arbetsgivarna och i förlängningen chefen är 
dock inget som uttryckligen tas upp bland de informanter som har ett chefsansvar, utan de nämner mer 
de olika aspekterna av arbetsmiljöansvaret i andra termer. Detta får oss att fundera på om det är så att 
chefer inte på samma sätt reflekterar över det gränslösa arbetet i termer av arbetsmiljöansvar då det 
oftast är ett arbetssätt som anammas på frivillig basis. 

Samtliga av våra informanter har svenska som modersmål och det får oss att tänka om det är en kulturell 
fråga att våra informanter gett oss det resultat som vi fått. Vi ställer oss frågan om det är så att det finns 
en anledning till att svenskar gärna arbetar gränslöst. Om det är så att vi värderar vår fritid eller tid med 
familjen så mycket att det är en väsentlig del i vårt val av vilken arbetsplats vi väljer att arbeta på.  

De slutsatser som vi kunnat dra utifrån vår studie är att det gränslösa arbetssättets utbredning har 
kommit att påverka arbetsmiljön bland de medarbetare som har anammat detta arbetssätt. Utifrån 
resultaten kan vi även påvisa att det finns en medvetenhet kring denna förändring bland såväl chefer 
som medarbetare, då de kunnat medvetandegöra arbetets påverkan på bland annat fritid och tid som 
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spenderas med familjen, bland annat genom olika gränssättningsstrategier men även genom stöd från 
närmsta chef.  

Utifrån den analys vi gjort av vårt resultat så tror vi att det transformativa ledarskapet kan vara ett bra 
ledarskapsätt att tillämpa som chef i det gränslösa arbetet. I det gränslösa arbetet så har denna studie 
visat att de krav i ledarskapet som blivit än viktigare är dels gränssättningen och förmågan att kunna 
följa upp hur ens medarbetare mår och att de inte arbetar för mycket men även hur chefer påverkar sina 
medarbetare med sitt eget arbetssätt. Vidare så har det blivit än viktigare att se till sina medarbetares 
olika behov, märker chefen att hen har medarbetare som behöver mer stöd så måste hen kunna se tidiga 
signaler. Med andra ord handlar ledarskapet lika mycket om vad som görs som vad som sägs. I det 
transformativa ledarskapet så finns det goda möjligheter att anamma olika egenskaper i sitt ledarskap, 
som med hjälp av de olika sätten som kan tillämpas kan svara upp mot dessa krav i ledarskapet. 

Teorierna om arbetsmiljö har gjort att vi kunnat läsa i vårt resultat hur våra informanter uppfattar en god 
arbetsmiljö och vad arbetsmiljön betyder i det gränslösa arbetet. Utöver detta så har den modell som vi 
använt för teori kring arbetstid hjälpt oss att i resultatet kunna skilja mellan det avlönade och det 
oavlönade arbetet. Genom detta har vi fått en mer nyanserad bild över lönearbetets påverkan på det 
oavlönade arbetet och tvärtom, samt en djupare förståelse för synen på lönearbetet som något mer än en 
endast inkomstbringande sysselsättning. Men att medarbetarna nuförtiden ställer andra krav på 
tillfredsställelse och stimulans i arbetet väcker en fråga hos oss om synen på arbete framåt kommer att 
förändras ytterligare och om arbete kommer att användas som ett verktyg för bland annat 
självuppfyllelse i en större utsträckning än synen på arbete som något som bringar inkomst.  

7.1 Framtida forskning 

Vi vill slutligen lämna förslag för framtida forskning, i anknytning till det forskningsområde som 
avhandlats i denna studie. Då det gränslösa arbetet, som vi tidigare i denna studie har beskrivit som 
något som blivit mer utbrett, se avsnitt 3. Tidigare forskning, och är något som fler och fler använder sig av, 
så tror vi att det är viktigt att forskningen på detta område fortsätter och utökas. Att utöka forskningen 
kring det gränslösa arbetet och hur det påverkar interaktionen kollegor emellan på lång sikt tror vi är 
något som är av stor vikt. Detta då vi tror att det skulle kunna bidra med kunskap om vad detta 
arbetssätt gör med samhället och hur personer påverkas mentalt av att arbeta på detta sätt och hur mår 
personerna av att träffa sina kollegor och chef mer sällan. Ytterligare forskning kring den digitala 
arbetsmiljön kan även den ge större kunskap om vilka krav den ställer för att uppnå en god arbetsmiljö.  
Vi ser också hur inblandningen av socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå, inkomst och yrke 
skulle kunna bidra till en större kunskap om sådana faktorer påverkar upplevelsen av synen på arbete 
och därmed synen på den egna arbetsmiljön 
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Appendix 1. Informationsbrev och samtycke 
 
Välkommen att bidra med dina kunskaper till en studie rörande vilka krav det gränslösa arbetet 
ställer på ledarskap. 

 Vi heter Elin Bäckman och Emilie Frisk och läser vår sista termin på Personal & Arbetslivsprogrammet 
vid Mittuniversitet.  Just nu genomför vi en studie inom ramen för vår kandidatsuppsats inom sociologi 
som handlar om hur det gränslösa arbetet påverkar ledarskapet. Det gränslösa arbetet, som innefattar att 
arbetet är mer flexibelt gällande var och när det utförs, blir allt vanligare på dagens arbetsplatser och 
många arbetsgivare erbjuder detta som en förmån till sina anställda. Syftet med vår studie är att ta reda 
på vilka krav sådana arbetssätt ställer på ledarskapet när arbetssättet inte ser ut som det traditionella som 
innebär att man har en fast arbetsplats och arbetstid.   

Vi vill genomföra enskilda intervjuer och deltagandet i studien tar ungefär 60 minuter. Vi kommer under 
intervjun ställa frågor där vi vill att du berättar fritt om dina egna upplevelser och uppfattningar om 
gränslöst arbete och vad det inneburit för dig. 

Den information som deltagande personer delger behandlas med konfidentialitet enligt 
Vetenskapsrådets etiska regler. Uppgifterna skyddas enligt gällande föreskrifter i Personuppgiftslagen 
och Riksarkivets författningssamling (RA-FS 1999:1). Medverkan i studien är frivillig. Du har rätt att när 
som helst avbryta ditt deltagande. Resultatet av de intervjuer vi genomför kommer att redovisas i vår 
uppsats. 

Vid frågor kring medverkan i studien kontakta någon av oss, Elin eller Emilie. Det går även bra att 
kontakta vår handledare vid Mittuniversitet Angelika Sjöstedt-Landen. 
 
Jag har tagit del av information om det gränslösa arbetet utförd av Elin Bäckman och Emilie Frisk. Jag 
samtycker till att delta i studien. 
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Appendix 2. Intervjuguide chef 
 
 
Bakgrundsinfo: 
- Berätta lite kort om dig själv.  
 - Vilket år är du född? 
 - Vilken är din högsta avslutade utbildning? 
 - Vilket är ditt modersmål? 
 - Hur ser din familjesituation ut? 
 - Hur kommer det sig att du valt att arbeta på denna arbetsplats?  

Din roll som chef:  
- Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 
- Hur länge har du arbetat som chef? 
- Hur många underställda medarbetare har du? 
- Hur stor spridning har du på dina medarbetare geografiskt sätt? 
- Hur ofta träffar du dina medarbetare? 
- Hur ofta har du kontakt med dina medarbetare? 
 - Via möten 
 - Via telefon/mail 

Gränslöst arbete:  
- Vad innebär det gränslösa arbetet för dig?  
 - Ser du några fördelar med det gränslösa arbetet, i så fall vilka? 
 - Ser du några nackdelar med det gränslösa arbetet, i så fall vilka? 
 

- Hur länge har du arbetat med arbetssättet det gränslösa arbetet? 
- Anser du att det finns några utmaningar med det gränslösa arbetet?  
 - Hur tar du dig i så fall an dessa utmaningar? 

- Hur uppmärksammar du riskbeteenden för dina medarbetare om de arbetar på en annan plats än dig?  
- Hur följer du upp att dina medarbetare inte arbetar för mycket utanför arbetstid? 
- Hur fördelar ditt arbetslag de gemensamma arbetsuppgifterna? 
- Hur tänker du kring din egen arbetstid? 
 - Tror du att det kan ha någon påverkan på dina medarbetare och chefskollegor? 

- Har du något du vill tillägga kring ämnet som vi inte har tagit upp? 
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Appendix 3. Intervjuguide medarbetare 
 
Bakgrundsinfo: 
- Berätta lite kort om dig själv.  
 - Vilket år är du född? 
 - Vilken är din högsta avslutade utbildning? 
 - Vilket är ditt modersmål? 
 - Hur ser din familjesituation ut? 
 - Hur kommer det sig att du valt att arbeta på denna arbetsplats?  

Din arbetsroll: 

- Hur kan en arbetsdag se ut för dig? 
- Hur stor spridning har du på dina kollegor geografiskt sätt? 
- Hur ofta träffar du din chef? 
- Hur ofta har du kontakt med din chef? 
 - Via möten 
 - Via telefon/mail 

Gränslöst arbete: 
- Vad innebär det gränslösa arbetet för dig?  
 - Ser du några fördelar med det gränslösa arbetet, i så fall vilka? 
 - Ser du några nackdelar med det gränslösa arbetet, i så fall vilka? 
 

- Hur länge har du arbetat enligt det gränslösa arbetssättet?  
 - Hur ser ditt stöd ut från din chef? 

- Anser du att det finns några utmaningar med det gränslösa arbetet?  
- Hur tar du dig i så fall an dessa utmaningar? 
 

- Hur tänker du kring din egen arbetstid? 
 - Hur du själv uppmärksammat att du arbetar för mycket i och med att du har arbetet mer  
tillgängligt?  
 - Tror du att det kan ha någon påverkan på dina kollegor? 

- Har du något du vill tillägga kring ämnet som vi inte har tagit upp?  

 

 

 

 

 


