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Förord 

Med denna uppsats avslutar vi nu vår utbildning efter tre lärorika och givande år på Karlstads 

universitet. Vi skulle härmed vilja rikta ett stort tack till de som möjliggjort och underlättat för 

oss vid skrivandet av uppsatsen. Vi vill särskilt tacka de respondenter som tagit sig tid till att 

delta, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie. Slutligen vill tacka vår 

handledare Lars Ivarsson som bidragit med många bra tips och idéer som hjälpt oss framåt 

under hela processen.  
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Sammanfattning 

Med den här studien vill vi få en ökad förståelse för hur yrkesverksamma upplever att 

digitaliseringen påverkat relationen mellan arbete och övrigt liv. Med bakgrund till att individer 

är olika ser vi det som intressant att studera hur digitaliseringen i relation till work-life balance 

bemöts och upplevs av individer. Vi vill ta reda på vilken inställning som finns till 

digitaliseringen i arbetet och hur gränsdragningen mellan sfärerna har påverkats. Med bakgrund 

till syftet och dess frågeställningar är den teoretiska referensramen uppdelad i tre 

huvudområden; Work-life balance, Digitalisering och Flexibilitet. I dessa områden redogörs 

det för relevanta teorier och begrepp som kopplas ihop med vårt empiriska material i kommande 

analys och resultatdel. För att besvara vårt syfte och dess frågeställningar har vi valt att göra en 

kvalitativ studie med intervjuer som tillvägagångssätt. I studien har sex respondenter deltagit 

där samtliga har haft ett kontorsarbete med en hög, alternativt relativt hög befattning.  

  

Studiens resultat visar att respondenternas inställning till digitalisering i arbetet är positiv då ett 

mer flexibelt arbete medfört att de kan styra arbetets förläggning utifrån egna önskemål och 

behov. Däremot finns också en medvetenhet till vilka risker digitaliseringen kan medföra då 

arbetet blir mer intensivt, pauser i arbetet försvinner och stresspåslag uppstår. En ökad 

tillgänglighet till digitala verktyg medför också att relationer kan upplevas som desto mer 

splittrade. Ur resultatet ser vi även att digitaliseringen påverkat gränsen som blivit diffus mellan 

arbete och övrigt liv. De faktorer som kännetecknar den diffusa gränsen är flexibilitet, 

permeabilitet och tillgänglighet. Digitaliseringen som medfört en lättillgänglighet till digitala 

verktyg har bidragit till att flexibilitet, permeabilitet och tillgänglighet ökat då det är möjligt att 

koppla upp sig när, var och hur som helst oavsett om det handlar om arbete eller övrigt liv. 

  

Det sista delen som framförs i studien är en redogörelse där vi kortfattat besvarar syftet och 

frågeställningarna samt för en diskussion om studiens resultat och dess styrkor och svagheter. 

I den här delen kommer vi även att framföra förslag till vidare forskning av ämnet.  
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1. Inledning 

I följande kapitel kommer en introduktion till ämnet att framföras och varför ämnet är 

betydelsefullt att undersöka. Här kommer också studiens syfte och frågeställningar att 

presenteras samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Hur människan skapar balans och hur relationen mellan arbete och övrigt liv ser ut är ett ämne 

som är mycket omdiskuterat. I takt med digitaliseringen och dess möjligheter och risker blir 

ämnet desto mer betydelsefullt att undersöka. I dagens samhälle lever människor med digitala 

verktyg vilket medför en allt mer ständig uppkoppling till den resterande världen, något som 

skapar såväl fördelar som nackdelar för individer. Att ständigt kunna vara uppkopplad till 

människor i sin omgivning och till världen i stort leder till en förändring i arbetslivet - det 

gränslösa arbetet.  

  

Med industrialismen uppkom en specifik arbetsplats och en allmän klocktid (Allvin et al. 2006), 

något som bidrog till att två separata och skilda sfärer växte fram - arbete och övrigt liv 

(Felstead et al. 2005). Till följd av den digitala utvecklingen börjar dagens samhälle allt mer 

likna det förindustriella samhället, tid och plats har luckrats upp och arbete och övrigt liv har 

blivit desto mer integrerade i varandra. Arbetet träder för kontorsarbetande allt mer in i övrigt 

liv, digitala verktyg har dels öppnat upp möjligheter och förenklat för utförande av 

distansarbete, dels påverkat arbetstidens förläggning då yrkesverksamma själv styr i högre grad 

när arbetet ska utföras. Övrigt liv träder också in allt mer i arbetet då digitala verktyg gör det 

lättare att hålla kontakt med exempelvis familjemedlemmar under arbetstid. Felstead et al. 

(2005) beskriver på ett intresseväckande sätt hur arbetssituationen har förändrats: “We no 

longer go to the office but, instead, the office comes with us, every where and every when” 

(Felstead et al. 2005, s 2). 

  

Individer är olika med förutsättningar och preferenser som skiljer sig åt, upplevelsen av balans 

mellan arbete och övrigt liv kommer därmed också att variera (Allvin et al. 2006). 

Digitaliseringen har inneburit att det i högre grad blivit möjligt att styra över arbetets 

förläggning utefter egna behov och önskemål, därför blir det intressant att studera hur 

yrkesverksamma upplever att relationen mellan arbete och övrigt liv har påverkats. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur yrkesverksamma upplever att digitaliseringen 

påverkat relationen mellan arbete och övrigt liv.  

  

Följande frågeställningar har formulerats utifrån studiens syfte: 

  

• Vad har yrkesverksamma för inställning till digitaliseringen i arbetet och dess 

förutsättningar till att vara oberoende av tid och rum? 
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• Hur upplever yrkesverksamma att digitaliseringen påverkat gränsdragningen mellan 

arbete och övrigt liv? 

 

1.3 Disposition 

Vår uppsats består av fem delar, den första delen är en inledning som inkluderar bakgrund, syfte 

och frågeställningar. I denna del får läsaren en inblick i vårt studieområde. Nästa del berör den 

teoretiska referensramen som syftar till att läsaren ska få en övergripande bild och 

grundläggande kunskap om studieområdet som är till nytta för kommande analys och 

resultatdel. Därefter får läsaren ta del av metoddelen där vi redogör för valet av metod och hur 

vi gått tillväga under studiens gång. Den fjärde delen berör studiens analys och resultat, här 

kopplas vårt empiriska material samman med den teoretiska referensramen som tidigare 

redogjorts för. I den femte och avslutande delen besvaras kortfattat studiens syfte och 

frågeställningar, här presenteras även en diskussion om studiens resultat och vad som kunde 

förbättrat studien. Även förslag till vidare studier om ämnet redogörs för i denna del. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras centrala teorier och begrepp som senare kopplas ihop och 

analyseras med studiens resultat. I teoridelen behandlas work-life balance i sin helhet först för 

att sedan gå in på teorier om begreppet. Digitalisering i allmänhet och dess koppling till work-

life balance framförs sedan, därefter redogörs flexibilitet och tillgänglighet som begrepp och 

som företeelser i arbetet.  

  

2.1 Vad är work-life balance? 

Begreppet work-life balance har ett flertal definitioner. Nedan följer tre definitioner som vi valt 

att lyfta för att påvisa variationen av synen på begreppet. Noon et al. (2013, s 342, egen 

översättning) definierar begreppet som “En förmåga för individer att hantera arbetet och det 

övriga livet på ett framgångsrikt sätt, där påtryckningar från en av sfärerna inte påverkar den 

andra sfären”. Guest (2002, s 263, egen översättning) ger en annan definition som är 

”Tillräcklig tid till att utföra uppgifter såväl i hemmet som på arbetet”. Clark (2000, s 751, egen 

översättning) definierar work-life balance enligt följande, “Att vara tillfredsställd och 

välfungerande i arbetet och i hemmet, utan att någon större rollkonflikt uppstår”. Det går att se 

samband mellan dessa definitioner då alla inkluderar relationen mellan arbete och övrigt liv, 

däremot lyfter de olika aspekter vid skapandet av balans därför vill vi förhålla oss till samtliga 

definitioner. Noon et al. (2013) lyfter krav i form av påtryckningar, Guest (2002) trycker på 

tidsaspekten medan Clark (2000) framför rollkonflikt som en aspekt.  

  

2.1.1 Bakgrund till work-life balance 

Noon et al. (2013) menar att det finns fyra faktorer som påverkat uppmärksamheten bakom 

begreppet work-life balance. Den första bakomliggande faktorn är deltagande på 

arbetsmarknaden som innebär att allt fler kvinnor har trätt in på arbetsmarknaden och därmed 

blivit mer ekonomiskt aktiva genom att lönearbeta. Det har skett ett skifte i familjemönstret, 

från att kvinnan varit hemma och mannen på arbetet, till att båda parter ska lönearbeta. Detta 

har på ett sätt skapat en form av obalans och är en viktig aspekt för det ökade intresset av work-

life balance. Utveckling av arbetstidens förläggning är en annan faktor, allt fler anställda både 

spenderar fler timmar på arbetet och tar med sig arbetet hem i större utsträckning. En tredje 

faktor bakom intresset av work-life balance är uppfattningen av arbetet som medfört en allt mer 

osäker arbetsmarknad med tidsbegränsade- och tillfälliga anställningar. Förändringar i den 

icke-arbetande sfären är den fjärde faktorn som påverkat uppmärksamheten bakom work-life 

balance. Allt fler par separerar vilket bland annat lett till förändringar i familjestrukturen där 

fler individer är ensamstående än tidigare. 

  

2.1.2 Begreppen arbete, liv och balans 

Guest (2002) menar att det är relevant att undersöka de begrepp som work-life balance 

innefattar; arbete, liv och balans. Begreppet arbete kan ses som lönearbete, det blir däremot 

problematiskt att se arbete som enbart lönearbete när obetald tid som till och från arbete 

betraktas. Utvecklingen av teknologin som gjort det möjligt att arbeta hemifrån är en annan 
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aspekt att förhålla sig till vid definitionen, detta på grund av att gränsen mellan arbete och övrigt 

liv blivit allt mer diffus. Begreppet liv eller icke-arbete kan också vara problematiskt att 

undersöka. Många gånger kopplas begreppet till familjelivet, däremot är familjelivet endast en 

aspekt av icke-arbetet. Andra aspekter som fritid eller tiden utanför arbetet måste också betonas 

till att tillhöra icke-arbetet. I sin enkelhet kan arbete ses som betalt arbete medan liv kan ses 

som alla aktiviteter utanför arbetet. Vid definitionen av begreppen arbete och liv är det viktigt 

att vara försiktig då språkbruket kring work-life balance är tvetydigt. Individer kan uppleva 

balans på olika sätt. En individ kan få balans genom att lägga lika stor tyngd på båda sidor, 

däremot trycker Guest (2002) på vikten av att individer aktivt kan välja arbetet eller det övriga 

livet som mest dominerande och på så sätt uppnå balans. I likhet med Guest (2002) som menar 

att balans för en individ inte behöver vara balans för en annan, diskuterar även Murphy och 

Zagorski (2005) vikten av att se individers olikheter och personlighet. Något som en person 

upplever som stressande, kan en annan uppleva som motiverande. Höga krav i arbetet kan 

exempelvis vara motiverande för en individ, men stressande för en annan. 

  

2.2 Användande av begrepp i vår studie 

Det finns som ovan nämnt en variation i användandet av begrepp som omfattar den tid som 

inkluderar tiden utanför arbetet. I den engelska litteraturen används begrepp som hem, familj 

och fritid för att beskriva icke-arbete. I vår studie har vi valt att använda begreppet övrigt liv 

för att inkludera den tid som inte är arbete. Vidare kommer begreppet sfär och domän stundtals 

användas för att särskilja mellan arbete som en sfär/domän och övrigt liv som en sfär/domän. 

Slutligen har vi valt att använda oss av begreppet yrkesverksam som samlingsbegrepp för 

arbetstagare och egenföretagare då vi har med båda grupper i vår studie. En egenföretagare är 

inte alltid en arbetstagare därför blir det problematiskt att enbart använda begreppet 

arbetstagare. 

  

2.3 Obalans och dess konflikter  

Noon et al. (2013) menar att det finns två former av obalans mellan arbete och övrigt liv. Den 

första innebär att press från arbetet gör det svårare att uppfylla krav från det övriga livet, 

exempelvis krav från familjen. Den andra formen handlar om att press från övrigt liv leder till 

svårigheter att uppfylla de krav som arbetet ställer på individen. Greenhause och Beutell (1985) 

lyfter tre konflikter som kan uppstå på grund av obalans mellan arbete och övrigt liv; 

tidsbaserad, stressbaserad och beteendebaserad konflikt. Den tidsbaserade konflikten handlar 

om att spenderad tid i en av sfärerna leder till mindre tid i den andra sfären. Den stressbaserade 

konflikten innebär att påfrestningar i den ena sfären gör det svårt att fullfölja åtaganden i den 

andra sfären. Den beteendebaserade konflikten innebär att ett rollbeteende i en sfär kan vara 

olämpligt i den andra sfären. Noon et al. (2013) ger konkreta exempel på hur dessa konflikter 

appliceras i verkligheten. En person kan spendera många timmar på arbetet och/eller ta hem 

arbetsuppgifter för att ligga i fas, vilket kan resultera i mindre tid till åtaganden i övrigt liv som 

då kan leda till en tidsbaserad konflikt. Hoschchild (2001) lyfter också hur arbetsrelaterad press 

kan påverka tiden i övrigt liv. Om en person har en familjemedlem som är allvarligt sjuk 

beskriver Noon et al. (2013) att det kan påverka arbetet genom att personen inte kan koncentrera 
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sig fullt ut på arbetet vilket kan medföra att en stressbaserad konflikt uppstår. Ett auktoritärt 

beteende kan eventuellt passa in på arbetet, men inte i det övriga livet vilket kan leda till en 

beteendebaserad konflikt. 

  

2.4 Strävandet efter balans 

Noon et al. (2013) framför åtgärder som individen kan nyttja för att uppnå balans mellan arbete 

och övrigt liv. I hushåll där fler än en lönearbetar är en åtgärd att anpassa arbetstiden efter 

varandra, exempelvis att en av parterna arbetar deltid istället för heltid. En ytterligare åtgärd på 

individnivå är att söka ett mer flexibelt arbete som kan ge möjlighet att arbeta hemifrån, en 

annan åtgärd är att söka ett arbete i närheten av hemmet för att minska på tiden det tar att åka 

till och från arbetet och därmed få mer tid till det övriga livet. Clark (2000) lyfter att 

identifierande och meningsskapande är viktigt för individen när det gäller att kunna erhålla 

balans i arbete och övrigt liv, risken är annars att en känsla i form av frustration kan uppstå och 

att individen får obalans. För att uppnå balans beskriver även Clark (2000) att det är viktigt med 

kommunikation i både arbetet och det övriga livet. Det kan handla om att individen pratar om 

hemrelaterade saker på arbetsplatsen, men också att arbetsrelaterat diskuteras hemma för att få 

en ökad förståelse. 

  

Även organisationer kan ta till åtgärder för att underlätta för arbetstagare att kunna hantera krav 

från arbete och övrigt liv, ett exempel är att skapa ett familjevänligt företag. Utformning av 

policyer som exempelvis inkluderar flextid kan ge arbetstagare möjlighet att i högre grad 

bestämma själv vilka tider de ska arbeta och därmed underlätta för skapandet av balans mellan 

arbete och övrigt liv (Noon et al. 2013). En viktig aspekt är däremot företagets normer och 

kultur. Halpern & Murphy (2005) redogör för att tidigare studier visar att familjevänliga 

policyer kan finnas på företag, men normen på företaget uppmanar anställda till att inte använda 

dessa, något också Hoschchild (2001) för ett resonemang kring när hon ifrågasätter om 

familjevänliga policyer på en del arbetsplatser endast finns för att det ska se bra ut utåt sett. 

  

2.5 Teorier om relationen mellan arbete och övrigt liv  

Zedeck och Moiser (1990) har efter en undersökning av litteratur som finns angående work-life 

balance kommit fram till att det finns fem teorier om relationen mellan arbete och övrigt liv. 

Den första teorin är överspridningsteorin (spill-over model) som innebär att den ena sfären kan 

påverka den andra sfären både positivt och negativt. Det som sker på arbetet kan spilla över i 

det övriga livet. Det kan också ses från andra hållet, att det övriga livet och dess händelser och 

känslor spiller över i arbetet. Den andra teorin som Zedeck och Moiser (1990) tar upp är 

kompensationsteorin (compensation model) som handlar om att den ena sfären är en 

kompenserade del för den andra sfären. Om arbetet endast är rutinmässigt och saknar önskvärda 

upplevelser, beteenden, krav eller andra tillfredsställelser så kan detta uppfyllas i den andra 

sfären genom exempelvis familjeaktiviteter och fritidsaktiviteter. Segmenteringsteorin 

(segmentation model) innebär enligt Zedeck och Moiser (1990) att de två sfärerna helt skiljs 

från varandra och att individen kan fungera framgångsrikt i den ena sfären utan att den andra 

sfären påverkas av detta. Arbetet och det övriga livet existerar utan påverkan på varandra och 
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individen separerar sfärerna helt från varandra. Den fjärde teorin är instrumentteorin 

(instrumental model) som beskriver att den ena sfären är en möjlighet för att kunna erhålla saker 

i den andra sfären. En individs goda arbetsresultat eller övertid kan exempelvis leda till 

möjligheter att åtnjuta händelser och saker i det övriga livet, som exempelvis köp av ny bil till 

familjen eller en utlandsresa. Den sista teorin, konfliktteorin (conflict model) innebär att 

framgång eller tillfredsställelse i den ena sfären kan leda till uppoffringar i den andra, något 

som kan skapa en konflikt. I den här teorin ses arbetet och det övriga livet som oförenliga där 

sfärerna har olika krav och normer som ställs på individen (Zedeck & Moiser 1990).  

  

Clark (2000) menar att tidigare teorier som överspridningsteorin och kompensationsteorin 

poängterat den viktiga aspekten att arbete och övrigt liv påverkar varandra och att det inte går 

att ignorera en sfär utan att påverkan sker på den andra sfären. Däremot finns enbart ett 

begränsat fokus på de emotionella, beteendemässiga och sociala kopplingarna mellan arbete 

och familj, det vill säga är människan mer komplex än vad dessa teorier framfört. Clark (2000) 

har utformat en gränsteori som syftar till att ge en förklaring på den komplexa interaktionen 

mellan individens arbete och övriga liv. På så sätt kan konflikter förutses och verktyg för att 

upprätthålla balans erhållas. Teorin baseras på hur människan gör gränsdragningar och korsar 

de två domänvärldarna arbete och övrigt liv. Dessa domänvärldar har olika regler, beteende och 

tankemönster och kan liknas som två länder där språk, valuta och normer skiljer sig åt. Vissa 

länder liknar varandra mer och andra mindre, därmed är gränsen och övergången mellan arbete 

och övrigt liv olika stora för individer.  

  

Gränsen mellan domänerna arbete och övrigt liv påverkas av de två dimensionerna flexibilitet 

och permeabilitet. Dessa dimensioner och hur de kombineras påverkar därmed gränsens styrka 

mellan arbete och övrigt liv (Clark 2000). Permeabilitet beskriver i vilken grad en person fysiskt 

befinner sig i en domän och samtidigt blir psykisk påverkad av den andra domänen, medan 

flexibilitet handlar om i vilken utsträckning fysisk tid och plats kan ändras, exempelvis timmar 

eller arbetsplats (Hall & Richter 1988). Enligt Clark (2000) har tydliga gränser varken 

kännetecken av permeabilitet eller flexibilitet. När arbete och övrigt liv är olika kan en tydlig 

gräns erhålla balans. När arbete och övrigt liv är tvärtom, det vill säga mer lika, kan en svag 

gräns erhålla balans. En svag gräns kännetecknas av permeabilitet, flexibilitet och tillåter att 

dessa kombineras. Individens gräns från arbete till övrigt liv behöver däremot inte se likadan ut 

som gränsen från övrigt liv till arbete. En intensiv arbetssituation kan exempelvis kräva att en 

individ är flexibel med sitt liv hemma för att kunna arbeta ytterligare timmar det vill säga, ha 

en svag gräns från övrigt liv till arbetet, men möjligheten till att kunna vara flexibel från arbetet 

till övrigt liv är eventuellt inte detsamma det vill säga är gränsen från arbetet till övrigt liv 

starkare. Ett kontor hemma ger en avgränsning till arbetet, däremot kan gränsen vara permeabel 

eftersom familjen kan frånta uppmärksamheten och distrahera den som arbetar (Clark 2000). 

En annan effekt av permeabilitet är att en rollkonflikt kan uppstå på grund av förväntningar 

som finns i båda domäner (Hall & Richter 1988).   
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Hur individen väljer att konstruera och hantera gränsen påverkas av hur arbete och övrigt liv 

separeras eller integreras och i vilken utsträckning individen anser att det är balans. Arbete och 

övrigt liv har väsentliga men olika behov som behöver tillgodoses, en variation av skilda 

aktiviteter i respektive domän kan därför ge en positiv påverkan på individen (Clark 2000). 

Behov av kärlek kan tillgodoses i övrigt liv, medan andra behov kan tillgodoses i arbetet, 

exempelvis karriärsrelaterade mål. För att orka prestera i båda domäner är regelbundna pauser 

från dem nödvändigt (Clark 2000), ett sätt är att hämta energi från övrigt liv för att kunna 

prestera på arbetet.  

  

Mellner (2018) beskriver hur gränser kan vara av olika slag. En gräns är fysisk och 

beteendemässig då exempelvis arbetet enbart görs på arbetsplatsen och inte hemifrån. En 

psykisk gräns innebär att mentalt sätta en gräns genom att inte tänka på arbetsrelaterat vid 

ledighet. Vidare redogör Hall och Richter (1988) för hur övergången mellan arbetet och övrigt 

liv kan vara fysisk eller psykisk. En fysisk övergång ses som planerad, det kan handla om att 

ett fysiskt förflyttande sker från en domän till den andra, exempelvis från hemmet till arbetet. 

En psykisk övergång uppstår då en person fysiskt befinner sig i en domän och blir påverkad 

mentalt av något i den andra domänen, detta förflyttande ses som oplanerat. Övergången kan 

antingen vara självvald eller påverkad av andra som befinner sig i den andra domänen (Hall & 

Richter 1988). Övergången är självvald när det är individen själv som exempelvis börjar tänka 

på arbetsrelaterat vid befinnande i hemdomänen, däremot är den påverkad av andra om ett 

telefonsamtal kommer från en kollega eftersom det då inte är individen själv som förorsakar 

den psykiska övergången. 

 

2.6 Digitalisering 

Digitalisering betecknas enligt Cöster och Westelius (2016) som datorisering till följd av 

datorernas intåg och dess påverkan på hur människan hanterar information via stöd av 

datorverktyg. Informationsteknologi, förkortat IT, är ett närliggande begrepp, som omfattar 

teknik som kan underlätta hantering av information. Begreppet inkluderar kunskap, samtal och 

läran kring området. IT används däremot i dagligt tal som teknik snarare än kunskap om diverse 

datorer, nätverk eller mjukvara (Cöster & Westelius 2016). Vid särskild betoning av 

telekommunikationens roll används begreppet IKT som betyder information- och 

kommunikationsteknologi (Nationalencyklopedin 2018).  

 

Digitalisering har blivit en allt mer självklar del i interaktionen och kommunikationen mellan 

parter. Det ökade användandet av digital teknologi och dess utveckling har medfört att mängder 

av möjligheter öppnats upp (SOU 2015:28). Till följd av digitaliseringens effekter på individen 

och samhället i stort skapas ett behov av digital kompetens. I privatlivet såväl som i arbetsliv 

och utbildning behöver människor kunna hantera digitala tjänster och verktyg. Digital 

kompetens rör kunskaper, färdigheter, förståelse och motivation för att använda digitala redskap 

idag och i den fortsatta utvecklingen (SOU 2015:28). Digitaliseringskommissionen gör en 

definition av digital kompetens enligt följande: “Digital kompetens utgörs av i vilken 
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utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med 

i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv” (SOU 2015:28 s 102). 

  

2.6.1 Digitalisering i arbetslivet  

Jackson (2005) gör en skildring av hur 2000-talet kännetecknas av rörlighet då relationer till 

gränser och platser förändras, dels på grund av att de suddats ut. Flera forskare resonerar kring 

hur utvecklingen av elektroniska enheter gjort det möjligt att kunna arbeta när och var som helst 

och därmed vara tillgänglig dygnet runt (Allvin et al. 2006; Chesley et al. 2003). Genom 

användande av olika elektroniska enheter som mobil, bärbara datorer, internet, e-mail och 

webbkameror kan kommunikation ske i skrift, bild och tal utan att man behöver träffas ansikte 

mot ansikte. Arbetet kan utföras på de flesta tänkbara ställen; från hotellrummet, flygplatsen, 

tåget, i hemmet, från butiken eller stranden (Allvin et al. 2006; Felstead et al. 2005; Jackson 

2005; Valcour & Hunter 2005). För kontorsarbetande har de tekniska framstegen inneburit att 

de i högre grad kan anpassa sitt arbete efter egna önskemål och behov.  Då arbetet inte längre 

nödvändigtvis behöver genomföras på en kontorsarbetsplats så sker kontorsarbete i allt högre 

utsträckning i nätverk och projekt som är mer samverkande, gränsöverskridande och tillfälliga 

(Toivanen 2018). Än idag finns det däremot arbeten som är starkt styrda, därmed är villkoren i 

arbetets tid, rum och reglering varierande i hög grad (Aronsson 2018a). Det bör därför tilläggas 

att den fysiska aspekten är viktig, att yrkeskategorier som exempelvis sjuksköterskor, lärare 

och yrkesverksamma inom handelsbranschen kan vara bundna till tid och rum.  

  

Som ett resultat av alla de tänkbara alternativ kring när, var och hur arbetet kan genomföras 

menar Felstead et al. (2005) att verklig tid och plats blivit desto mer virtuell, något som även 

Jackson (2005) stödjer. Den mobila teknologin och dess utveckling har inneburit en mer 

flexibel, tillgänglig och rörlig plats för relationer. Virtuella relationer blir mer splittrade och 

flerdimensionella då människan kan hålla kontakt och vara närvarande med flera personer 

samtidigt.  

  

Den nya teknologin har gjort det möjligt att arbeta längre dagar och bidragit till att 

arbetsuppgifter blivit mer intensiva (Felstead et al. 2005). I kombination med att digitala 

verktyg blivit mer bärbara och lättillgängliga ställer verksamheter också högre krav på 

uppföljning och effektivitet, något som i sin tur leder till att tempot i arbetet ökar (Gulliksen et 

al. 2015). Söderström (2015) menar att digitaliseringen medfört effekter på arbetsmiljön och 

beskriver hur arbetet blivit mer detaljstyrt och delat. Det nya arbetslivet och de system som 

både utvecklats och accelererat har bidragit till att lätta arbetsuppgifter blivit desto mer 

komplicerade, allt från tolkning av system till att komma ihåg inloggningsuppgifter och diverse 

olika användarfunktioner. Flera system är inte anpassade efter hur människan fungerar och 

tänker. Ohälsa, frustration, stress och utbrändhet är inte ovanligt förekommande på grund av de 

krav som datorsystem och program ställer på människan.  
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2.6.2 Digitaliseringens påverkan på strävandet efter balans 

Jackson (2005, s 138) ger en bild av samhället och dess utveckling genom; “There is no longer 

a place for everything and everything is no longer in its place”. Till följd av en värld som allt 

mer kännetecknas av lättillgänglig och snabb kommunikation börjar obegränsad uppkoppling 

bli en norm. Genom digitala verktyg kan individer nå varandra när och var som helst, vilket 

leder till en risk där självständighet och förtroende kan förloras.  

  

Taewoo (2014) redogör för hur uppfattningen är splittrad vad gäller vilka konsekvenser 

information- och kommunikationsteknologi har på arbete och övrigt liv. Vissa människor ser 

möjligheter med teknologin och kan tänka sig att integrera arbetet och övrigt liv, exempelvis 

genom att arbeta mer på den privata tiden och samtidigt tillåta privata angelägenheter i arbetet. 

Andra upplever att det snarare leder till stress, missnöje och arbetsbelastning och vill därför 

dela på arbetet och övrigt liv (Taewoo 2014). Mellner (2018) beskriver att det finns olika 

tekniker i syfte att sätta gränser och markeringar för att skapa gränskontroll. Dessa kan skilja 

sig från individ till individ och varierar beroende på i vilken grad arbetet och övrigt liv önskas 

integreras eller separeras. En teknik är att sätta gränser till tid och rum, vilket i sig blir en gräns 

till arbete och övrigt liv. Detta kan göras genom att exempelvis ha arbetsfria utrymmen i 

hemmet, försöka att inte arbeta utöver ordinarie arbetstid eller att stänga av jobbtelefonen då 

och då. Två olika telefoner, en till arbete och en för privat bruk är ett annat exempel på när 

teknologin i sig används för att sätta gräns mellan arbete och övrigt liv. Att inte svara på 

arbetsrelaterade mail på privat tid är ett ytterligare exempel. Det är däremot inte alltid enkelt att 

fysiskt skilja på arbete och övrigt liv då arbetsrelaterat och privat kan integreras i en och samma 

enhet och därmed psykiskt påverkas av båda sfärer. Vissa sätter tydliga gränser till när de är 

tillgängliga medan andra har mer svaga gränser och besvarar exempelvis arbetsrelaterad mail 

även efter arbetstid (Mellner 2018). 

  

2.6.3 Generationer och dess koppling till digitalisering och work-life balance 

Liesem (2017) har mot bakgrund till den digitala utvecklingen undersökt generationer och hur 

de påverkas av utveckling i arbetslivet. Värderingar, attityder och beteendemönster 

kännetecknas av att vara olika mellan generationer. De individer som är uppvuxna i den digitala 

världen med internet kallas för Generation Y. Generation Y går även under namnet Millienials 

och de som tillhör denna generation är födda mellan 1980 och 2001. De karaktäriseras av att 

vara optimistiska, teamorienterade, otåliga, motiverade, de kan göra flera saker samtidigt och 

värderar work-life balance (Alsop 2008). De beskrivs vidare av Liesem (2017) som ambitiösa 

och målmedvetna med behov av flexibilitet och individualism och ställer därför krav på 

arbetsgivare att underlätta förenandet av arbete och övrigt liv.  

 

De som är födda mellan 1965 och 1979 tillhör den tidigare generationen, Generation X. De 

kännetecknas som att vara analyserande, självständiga, entreprenöriella, anpassningsbara, 

beslutsamma och misstror auktoritet. Generation X är liksom Generation Y tekniskt kunniga 

och försöker nå work-life balance, däremot är Generation Y mer benägna att erhålla balans 
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mellan arbete och övrigt liv och även mer tekniskt kunniga än den äldre generationen (Alsop 

2008).  

 

Liesem (2017) för ett vidare resonemang om att Generation Y är medvetna om att moderna 

kommunikationsmedel bidrar till att det är svårare att upprätthålla en gräns mellan arbete och 

övrigt liv. De är också medvetna om den press som uppstått på grund av digitaliseringen, att de 

ständigt behöver vara uppkopplade för att inte missa något. De kan inte föreställa sig ett 

arbetsliv utan moderna kommunikationsmedel. Genom sociala nätverk som Facebook och 

Instagram kan de lätt knyta kontakter, erhålla information och etablera nätverk, vilket är något 

som Generation Y värderar högt. Taewoo (2014) menar att den digitala kunskapen kan skilja 

mellan generationer, individer är också olika därmed är beteendemässiga och psykologiska 

egenskaper centrala vid användande av teknologi och dess effekt på work-life balance. 

 

2.7 Gränslöst arbete 

Såväl i hemmet som på arbetsplatsen går det att växla snabbt och enkelt mellan personliga 

angelägenheter och arbetsrelaterade ting. Organiseringen av arbete har därför blivit en annan 

till följd av IT-utvecklingen. De nya arbetsvillkoren och dess möjligheter som genom 

digitaliseringen öppnats upp för många yrkesverksamma kan beskrivas som ett gränslöst arbete. 

Vissa ser det som gränslösa möjligheter medan andra som allt mer ökade krav (Aronsson 

2018b). Digitalisering betecknar en samhällsutveckling, digitalt arbete har fokus på de redskap 

som är digitala i arbetet. Dessa redskap har möjliggjort och möjliggör ett allt mer gränslöst 

arbete. Begreppen flexibilisering och flexibel kopplar Aronsson (2018a) till gränsförändringar 

och gränsupplösning med anledning till dess användning i tid och rumsrelaterade sammanhang. 

  

2.8 Flexibilitet i arbetslivet 

I diskussionen om flexibilitet uppkommer tvetydigheter om vad flexibilitet i arbetslivet är, 

begreppet ses också som något komplext i förhållande till arbetslivet (Jonsson 2007; Grönlund 

2004; Furåker 2009; Claussen & Karlsson 2009). Begreppet har funnits med länge, trots det 

finns det ingen konkret och gemensam definition av flexibilitet. Det kan möjligtvis bero på att 

författare har delade meningar om vad flexibilitet är och om det är önskvärt eller inte i olika 

situationer (Jonsson 2007). Furåker (2009) menar att arbetsgivare eftersträvar flexibilitet av 

olika former i arbetslivet. En form är anställningsflexibilitet som innebär att lätt kunna byta 

arbetskraft medan en annan form är arbetsplatsflexibilitet där arbetet exempelvis kan 

genomföras på andra platser än arbetsplatsen. Yrkesverksamma kan också sträva efter 

flexibilitet i form av flexibla arbetstider som i sin kan förenkla det övriga livet. Hall och Richter 

(1988) beskriver flexibilitet som i vilken utsträckning fysisk tid och plats kan ändras, 

exempelvis timmar eller arbetsplats. I debatten kring flexibilitet framstår begreppet ofta som 

något positivt (Furåker 2009; Karlsson 2007), däremot har Karlsson (2007) diskuterat 

flexibilitetens möjliga negativa effekter. I sin diskussion kommer han fram till att flexibilitetens 

följder är dubbelsidig med både för- och nackdelar. För arbetsgivare kan en nackdel vara att 

arbetstagaren inte hanterar flexibiliteten på rätt sätt. Jackson (2005) nämner att flexibilitet kan 
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ge individen frihet men att den också har sina nackdelar. När arbete och övrigt liv blir mer 

rörliga riskerar människan att bli “hemlös” på ett emotionellt plan och förlora hemmet som en 

intim och skyddad plats. Hall och Richter (1988) menar att det finns en risk med flexibilitet i 

arbetslivet då arbetet kan spilla över för mycket på hemmet, om den anställde inte sätter 

psykiska och fysiska gränser så kan detta leda till en ökad stress.  

  

Ur ett globalt perspektiv behöver alla individer, företag och länder vara ständigt 

konkurrenskraftiga. Individen vill ha kvar sitt arbete, företagen sina marknadsandelar och 

länder vill att företagen ska finnas kvar (Grönlund 2004). Företag anpassar sig efter de krav 

som marknaden ställer, när denna anpassning genomstrålar arbetet rör det sig om det Allvin et 

al. (2006) beskriver som ett flexibelt arbete. Sedan 1970-talet använder sig företag av 

arbetsformer som är av mer flexibel karaktär för att kunna bemöta den föränderliga miljön. 

Företag kan enligt Allvin et al. (2006) vara konkurrenskraftiga genom två strategier, flexibilitet 

i form av utbytbarhet och flexibilitet i form av förtroende. När det handlar om flexibilitet genom 

utbytbarhet gör sig företag oberoende av arbetstagare, exempelvis genom anställningar som är 

tidsbegränsade. Vid flexibilitet i form av förtroende ger arbetsgivaren utrymme för arbets-

tagaren att själv styra över sitt arbete.   

  

2.8.1 Arbetets flexibla platser 

Felstead et al. (2005) redogör för arbetets flexibla platser där en av platserna innebär att 

arbetsrelaterade uppgifter utförs från bostaden. Arbete hemifrån kännetecknas av ett fysiskt 

förhållande till övrigt liv och av ett geografiskt avstånd till kollegor, chefer och medarbetare 

det vill säga arbetet. Den som arbetar hemma är i hög utsträckning självständig att utgå från 

eget tidsschema, egna rutiner och utforma den arbetsmiljö som passar en själv bäst. Den distans 

till arbetet som uppstår genom hemarbete kan stärka individens självständiga beslutfattande, en 

annan effekt är frånvaro av direkt information från kollegor och chefer. Arbetet kan också 

komma att påverkas och distraheras av familjemedlemmars krav, uppmärksamhet och behov 

då arbetstagaren själv bestämmer tid, plats och resurser i hemmet. Omgivningen ställs inför att 

behandla den som arbetar hemifrån på ett mer komplext sätt där individen har ett arbetsläge och 

ett hemläge (Felstead et al. 2005). Arbete på resande fot är en ytterligare flexibel plats för arbete 

som Felstead et. al (2005) redogör för, vilken omfattas av de arbetsuppgifter som genomförs 

vid förflyttning från en plats till en annan och på platser där det görs tillfälliga stopp längs 

vägen. Det som kännetecknar arbete på resande fot är kombinationen av ett fysiskt förhållande 

till opersonliga och offentliga platser och ett geografiskt avstånd till chefer, kollegor och 

medarbetare (Felstead et al. 2005).  

  

De platser som Felstead et al. (2005) redogör för kan kopplas till distansarbete som i EU-avtalet 

(Landsorganisation 2006, s 2) definieras enligt följande: “Distansarbete är ett sätt att organisera 

och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik inom ramen för ett 

anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, som också kunde utföras i 

arbetsgivarens lokaler, regelbundet utförs utanför dessa lokaler”. Distansarbete ses som en ny 

företeelse, trots att det är en form av hemarbete. Dels på grund av namnet, men också för att 
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begreppet har en ny betydelse och inkluderar fler arbetsuppgifter och grupper än begreppet 

hemarbete (Allvin et al. 2006). Kylin (2007) har identifierat fyra viktiga aspekter av 

distansarbete. Den första aspekten är att gränsen mellan arbetet och övrigt liv blivit mer diffus, 

den andra aspekten innebär att det skett en förändring när det gäller förtroendet mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Den tredje aspekten handlar om att den som arbetar hemma 

behöver ta ställning till hemmets familjemedlemmar samt andra sociala kontakter som finns 

där. Den fjärde aspekten innebär att distansarbete kan ge individen möjlighet till att kunna vara 

flexibel till förpliktelser som är sammankopplade till hemmet, exempelvis att sätta igång en 

tvättmaskin i samband med en rast. Valcour och Hunter (2005) menar att distansarbetet och 

dess användande av olika former av kommunikations- och informationsteknologi har gjort det 

möjligt för arbetstagaren att utföra arbete på annan plats, vilket medför effekter på work-life 

balance då arbetet träder in i övrigt liv.  

  

Möjligheten till en flexibel arbetsplats har en betydande roll i att kunna påverka balansen mellan 

arbete och övrig tid. Tidigare var det lättare att särskilja tiden genom en fast arbetsplats, fasta 

arbetstider och ett fast arbetsschema (Felstead et al. 2005). Allvin et al. (2006) redogör för hur 

många människor idag har oreglerade, oregelbundna arbetstider eller möjlighet till flextid. När 

arbetstid, arbetsplats och arbetsuppgifter luckras upp påverkar flexibiliteten regleringen av 

arbetet som blir allt mer situationsberoende och individuellt, snarare än formellt och 

traditionellt organiserad utifrån regelverk (Allvin et al 2006; Grönlund 2004). Ju mer flexibelt 

organiseringen av arbetet är, desto mindre tydlig blir gränsdragningen till övrigt liv, det åläggs 

då individen själv att upprätthålla en avgränsning. Individers preferenser och förutsättningar 

skiljer sig åt och detta kommer att påverka utformningen av individens liv och hur de förhåller 

sig till arbetet när organiseringen är mer flexibel. Upplevelser, konflikter och problem upplevs 

olika av människor och därmed kommer även balansen mellan arbete och övrigt liv att göra det 

också (Allvin et al. 2006).  

   

2.8.2 Tillgänglighet, en del av flexibilitet 

I diskussionen kring work-life balance är begreppet tillgänglighet omdiskuterat. Den tekniska 

utvecklingen har gjort det möjligt för individer att kunna vara ständigt uppkopplade dygnets 

alla timmar. Bergman och Gardiner (2007) anser att flexibilitet är i behov av tillgänglighet. På 

grund av dessa omständigheter anser vi att tillgänglighet är ett intressant begrepp att ha med i 

vår studie. Den definition som vi kommer att förhålla oss till i studien är Bergmans och Gardiner 

(2007, s 2, egen översättning) definition av tillgänglighet, “Att vara tillgänglig i tid och rum 

och att svara mot andras behov och önskemål, exempelvis mot sin arbetsgivare eller familj”.  

  

Tillgänglighet kan manifesteras genom olika handlingar och beteenden där sammanhanget, 

omgivningen och kraven för att vara tillgänglig är centrala aspekter (Bergman & Gustafson 

2008). I både arbete och övrigt liv ställs krav på tillgänglighet, att kunna balansera dessa olika 

krav är centralt i många människors vardag. Samtidigt som arbetsgivaren kan ställa krav på att 

individen ska arbeta under vissa tider eller fortsätta arbeta hemma, kan omgivningen i det övriga 

livet också ställa krav på tillgänglighet (Bergman 2011). Beroende på vilket yrke, bransch eller 
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befattning det handlar om menar Bergman och Ivarsson (2010) att arbetsgivarens behov i 

förhållande till arbetstagaren varierar. De nämner också, i likhet med Bergman (2011), att det 

inte endast är arbetsgivaren som ställer krav på tillgänglighet utan att det också kan finnas krav 

på tillgänglighet från familj. 

  

2.8.3 Den ideala arbetstagaren och idealisering 

Bergman och Ivarsson (2010) har definierat den ideala arbetstagaren ur ett arbetsgivar-

perspektiv. De beskriver att den ideala arbetstagaren är tillgänglig under de tider, platser eller 

under andra förutsättningar som arbetsgivaren är i behov av. Det kan handla om att 

arbetstagaren ska vara nåbar i olika arbetsrelaterade frågor i den övriga tiden eller att 

arbetsgivaren vid behov ska kunna ringa in arbetstagaren, det innebär alltså att individen skall 

vara mobilt tillgänglig. Bergman och Ivarssons beskrivning av den ideala arbetstagaren anser 

vi kan föras samman med det Goffman (2009) menar med att individen i en alldaglig 

arbetssituation presenterar sig själv framför andra och även hur individen kontrollerar andras 

uppfattningar. För att individens framträdande ska passa in i samhället och dess förväntningar 

och förutsättningar så måste framträdandet formas och formas om, men även socialiseras. På 

detta sätt kan den agerande (individen) vid framträdandet ge observatörerna (omgivningen) en 

idealiserad uppfattning av situationen. Det samhället värderar kommer i framträdandet synas i 

högre grad än vad den agerandes egna beteende och värderingar kommer göra, när detta händer 

menar Goffman (2009) att en idealisering sker. Från arbetsgivarens perspektiv finns det alltså 

ett ideal på hur en arbetstagare ska vara, men också samhället bidrar till att ett ideal skapas.  

  

2.8.4 Dimensioner av tillgänglighet 

Bergman (2011) nämner olika dimensioner av tillgänglighet. Förutsägbar eller oförutsägbar 

tillgänglighet är en av dimensionerna och innebär hur de krav som ställs på tillgängligheten i 

arbetet och det övriga livet kan förutspås eller inte. Krav som kan planeras ses ofta som 

förutsägbara och är därmed enklare att kontrollera. Oförutsägbar tillgänglighet kännetecknas 

istället av att den yrkesverksamma utan eller med en ytterst liten planering får ta med sig 

arbetsuppgifter hem, arbeta längre dagar eller åka iväg på resor som är relaterade till arbetet. 

Då den yrkesverksamma kontinuerligt ställs inför situationer av oförutsägbar tillgänglighet kan 

tillgängligheten leda till att bli förutsägbar. Fri eller påtvingad tillgänglighet är den andra 

dimensionen som handlar om hur tillgängligheten upplevs – antingen kan den upplevas som en 

fri vilja eller som ett tvingande krav. Dimensionen absolut eller partiell tillgänglighet är den 

tredje dimensionen vilken handlar om att kraven som läggs på den yrkesverksamma innebär att 

antingen vara fullständigt tillgänglig under exempelvis tiden som spenderas på arbetet eller i 

det övriga livet. Det kan också handla om att tillgängligheten är partiell, vilket innebär att 

individen är delvis tillgänglig till att svara på arbetsrelaterade mail i övrig tid eller 

familjerelaterade samtal på arbetet (Bergman 2011).  
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3. Metod 

I följande avsnitt redogörs tillvägagångssättet för studien. Här beskrivs varför vi valt att göra 

en kvalitativ studie, vilken urvalsgrupp vi bestämt oss för att fokusera på samt hur vi gått 

tillväga före, under och efter genomförandet av intervjuer med respondenterna. Vidare kommer 

det föras en diskussion om studiens grad av validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Val av metod 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur yrkesverksamma upplever att digitaliseringen 

påverkat relationen mellan arbete och övrigt liv. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

metod och intervjuer som tillvägagångssätt vid insamling av information. Enligt Repstad (2007) 

kännetecknas en kvalitativ metod av att gå på djupet. Man vill karaktärisera och titta på 

egenskaper hos ett fenomen till skillnad från en kvantitativ metod där man vill kvantifiera, mäta 

och använda sig av tal och siffror. En kvalitativ metod lämpar sig bäst för oss då vi är 

intresserade av upplevelsen bland yrkesverksamma snarare än att se hur många som tycker att 

digitaliseringen har en påverkan. Vi vill få en djupare förståelse för vad våra respondenter 

tänker, vad de har för uppfattningar och hur de förklarar sina handlingar. Genom att använda 

oss av en kvalitativ metod kan vi få mer djupgående redogörelser för vad respondenterna har 

för åsikter och tankar om vårt studieområde. Trost (2010) menar att en kvalitativ studie är att 

föredra om avsikten är att förstå hur människor reagerar och resonerar i olika sammanhang eller 

om det är att kunna skilja på eller urskilja olika handlingsmönster. Utmärkande drag för en 

kvalitativ metod är att enkla frågor kan ge omfattande och komplexa svar, något som i sin tur 

leder till ett innehållsrikt material.  

 

En anledning till att vi valde intervjuer som tillvägagångssätt vid insamling av information är 

dels på grund av tidsramen, dels på grund av den praktiska aspekten. Det hade tagit alldeles för 

lång tid att genomföra en annan kvalitativ metod som exempelvis observation. Dessutom hade 

det praktiskt sett varit omöjligt att följa med individer hela dagar, både i arbete och övrigt liv 

för att se hur de agerar i situationer. 

 

Repstad (2007) menar att det finns utrymme för flexibilitet i en kvalitativ undersökning. Vid 

exempelvis en kvantitativ enkätundersökning går det inte att ändra på frågorna om man vill 

kunna jämföra data, frågor och svarsalternativ är i regel ofta fastställda. I en kvalitativ 

undersökning är det acceptabelt att utveckla sina intervjufrågor, de problem och 

frågeställningar som uppkommer påverkar i sin tur nästkommande intervjuer. Det finns 

dessutom möjlighet att ställa följdfrågor om ett svar på en fråga inte är uttömmande nog 

(Repstad 2007). Att vi har haft flexibiliteten att kunna utveckla våra intervjufrågor och förklara 

för våra respondenter vad vi menar om något varit svårförståeligt ser vi som en stor fördel då 

vi fått ut ett innehållsrikt material.  

 

Med en kvalitativ metod är syftet att fånga aktörers enskilda motiv, tankesätt och 

verklighetsuppfattning. Till följd av detta kan intervjuerna bli väldigt olika fastän de berör alla 

samma område (Repstad 2007). Individer är olika med preferenser och förutsättningar som 
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skiljer sig, då vi vill ta reda på den subjektiva upplevelsen om digitalisering i relation till work-

life balance anser vi att en kvalitativ metod är att föredra framför en kvantitativ. Om vi skulle 

använt oss av en kvantitativ metod anser vi att vi hade gått miste om en detaljerad och 

djupgående beskrivning om hur digitaliseringens påverkan faktiskt upplevs. En kvantitativ 

enkätundersökning ger fördelaktigt en anonymitet vilket möjligen kan leda till mer ärliga svar. 

Vi ser dock inte att vårt studieområde är privat i den mån att det kan bli jobbigt för 

respondenterna att tala ärligt om ämnet.  

 

3.2 Urval 

Vi valde att fokusera på personer som lämpar sig bäst för syftet med vår studie vilket ses som 

ett strategiskt urval, en metod för att få ett strategiskt urval är då att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval (Trost 2010). Vi gjorde ett bekvämlighetsurval då vi tillfrågade potentiella 

intervjukandidater i vår omgivning som vi vet har en högre befattning och arbetar på kontor. 

Individer med dessa kriterier kan annars vara svåra att nå vilket är bakgrunden till att vi valde 

att fråga individer i vår omgivning. En av respondenterna fick vi tag i genom det Trost (2010) 

beskriver som ett snöbollsurval, vilket också är en form av ett bekvämlighetsurval. En av våra 

respondenter tipsade oss om en annan respondent som vi senare intervjuade. Vi valde även att 

medvetet att tillfråga både yngre och äldre personer för att kunna täcka in fler upplevelser. 

 

Vi valde att intervjua kontorsarbetande individer med hög, alternativt relativt hög befattning då 

vi misstänker att det är personer som i hög utsträckning har möjlighet att kunna ta med sig 

arbetsrelaterade digitala verktyg från arbetsplatsen. Vi förmodade också att yrkesverksamma 

inom kontorsmiljö är influerade av digitaliseringen såväl i arbetet som i övrigt liv genom 

flexibilitet och tillgänglighet, därav valet av urvalsgrupp. Grupper som är uteslutande är de som 

är bundna till fysiska omständigheter som tid och rum, däribland finns bland annat 

sjuksköterskor, brandmän, psykologer och lärare. 

 

3.3 Respondenterna 

Från början hade vi sju intervjuer inbokade, däremot fick en av våra intervjupersoner förhinder. 

Vi kunde heller inte få till ett nytt tillfälle för intervju vilket medförde att det blev sex 

genomförda intervjuer sammanlagt. Våra sex respondenter har olika befattningar där ålder 

också varierar. Gemensamt för alla är att de har en tillsvidareanställning och en heltidstjänst. 

Patel och Davidsson (2011) lägger vikt vid att behandla respondenternas personliga uppgifter 

konfidentiellt. I studien har därför alla respondenter fått fingerade namn.  

 

Nils 

Egenföretagare (VD), 45 år 

  

Mattias 

E-handelschef, 25 år 
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Stefan 

Egenföretagare (VD), 51 år 

  

Klara 

Varumärkes- och marknadsansvarig, 22 år 

  

Johanna 

Controller, 23 år 

  

Agneta 

Ekonomichef, 51 år 

 

3.4 Intervjuguide  

Den teoretiska utgångspunkten och förförståelsen är avgörande vid utformande av intervjun 

och dess innehåll (Lantz 2013). Således valde vi att börja med att läsa på om relevanta teorier 

för vårt ämne. Under litteraturgenomgången fångade vi upp områden och frågor som kunde 

vara relevanta för våra kommande intervjuer. Vi letade även efter inspiration till frågor i tidigare 

uppsatser då vi tittade i deras intervjuguider. Eftersom vi successivt arbetade med frågorna till 

intervjuerna samtidigt som vår litteraturgenomgång följer frågorna i vår intervjuguide 

övergripande vår teoretiska referensram.  

 

Lantz (2013) skiljer mellan öppnare och strukturerade intervjuformer där strukturen ser olika 

ut och skiljer i grad från låg till hög. Frågor vid de mer strukturerade formerna formuleras 

utifrån ett känt fenomen, här vill intervjuaren fånga en upplevelse eller uppfattning om ett 

bestämt område. Vår intervjuguide är mest lämpad att beskrivas som en halvstrukturerad 

intervju. Upplägget kännetecknas av relevanta frågeområden som inkluderar huvudfrågor och 

viktiga teman, däremot är formuleringar på frågor och ordningsföljd inte detaljerade (Ryen 

2004). Enligt Lantz (2013) finns fasta följdfrågor till frågeområden och det ges utrymme till en 

kombination av fasta och öppna svar från respondenten som ger sin bild av det hela. De 

frågeområden vi belyste var bakgrundsfrågor, obalans och dess konflikter, teorier om relationen 

mellan arbete och övrigt liv, digitalisering, flexibilitet, balans och sedan intrycksstyrning. Inom 

dessa teman hade vi huvudfrågor och följdfrågor för att beröra de områden som är av vikt och 

för att inte missa något som kunde vara relevant för vår studie. Frågorna var främst ställda med 

“hur”, “när” och “vad” för att få ett öppet svar då vi ville ha respondentens syn och uppfattning 

med en utvecklande beskrivning. Vad gäller ordningen på frågorna följde vi Patel och 

Davidsons (2011) redogörelse för hur intervjun vanligtvis påbörjas med neutrala frågor, det vill 

säga bakgrundsvariabler och avslutas också neutralt genom att ge utrymme för kommentarer 

vad gäller intervjuns innehåll och lyfta sådant som respondenten kan anse vara betydelsefullt. 

Vi använde oss vidare av en sorts “tratt-teknik” (Patel & Davidson 2011) i olika frågeområden 

då vi när vi kom in på ämnet work-life balance och digitalisering ställde en öppen fråga kring 

vad det tänker på när det hör begreppen för att sedan komma in på mer specificerade frågor 
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som rör frågeområdet. Vi undvek långa och ledande frågor, vilket Patel och Davidson (2011) 

menar bör undvikas.  

 

3.5 Genomförande av intervjuer 

Som ovan nämnt intervjuade vi sex personer vid olika tillfällen och intervjuerna blev i 

genomsnitt 50 minuter långa. På grund av naturliga skäl varierade tiden en aning, den längsta 

intervjun tog 60 minuter att genomföra medan den kortaste tog 35 minuter. Variationen i längd 

beror på respondenternas sätt att svara på frågorna, några hade mer utförliga svar och/eller tog 

sig mer tid till att svara på frågorna medan andra hade mer kortfattade svar utan längre 

betänketid. Variationen ser vi inte har påverkat vår studie eftersom vi har fått svar på de frågor 

som vi ställt samtidigt som att majoriteten av svaren har varit utförliga. Vi anser att vi fått mer 

utförliga svar än vad vi hade fått vid enbart ja och nej frågor då intervjuerna i genomsnitt är 50 

minuter långa.  

 

Patel och Davidson (2011) lyfter vikten av att förbereda sig inför intervju, en viktig del är att 

titta på frågornas relevans och uppfattning. Vi förberedde oss bland annat genom att ha fyra 

provintervjuer på varsitt håll. En anledning till att vi genomförde dem på olika håll var för att 

hinna fånga fler perspektiv vad gäller förbättringsområden kring hur frågorna uppfattades, till 

exempel om något var svårtolkat eller om en fråga eventuellt blev besvarad i en annan. Efter de 

två första provintervjuerna insåg vi att frågorna främst skulle leda till fasta svar, något som vi 

inte ville ha. Därefter formulerade vi om frågorna och meningsuppbyggnaden en hel del. I de 

två sista provintervjuerna testades de nya frågorna och vi insåg att de omformulerade frågorna 

fångade en desto mer utförlig beskrivning om vad respondenten tänker kring området. En 

ytterligare förberedelse är att öva på intervjuteknik (Patel och Davidson 2011), något som vi 

fick göra genom provintervjuerna. Detta tror vi stärkte oss till att bli mer professionella och 

insatta i ämnet till de senare intervjuerna i studien.  

 

Trost (2010) menar att en viktig fråga att ställa sig är på vilken plats som intervjuerna ska hållas. 

Det är viktigt att den som blir intervjuad känner sig trygg och att platsen är fri från åhörare. Det 

finns både för- och nackdelar på platser som intervjuer kan genomföras på, det som därmed blir 

betydelsefullt är att resonera kring vilken påverkan dessa kan ha haft på den intervjuades svar 

och dess trovärdighet. Vi valde att tillsammans med samtliga respondenter bestämma en 

lämplig plats för intervju. Fyra intervjuer genomfördes på respondentens arbetsplats, vi ser här 

fördelar med att respondenten kände sig trygg och säker på den plats som intervjun 

genomfördes på, vidare behövde heller inte individen ta sig tid till att ta sig till en annan 

intervjuplats. Nackdelarna är för oss få, däremot blev vi avbrutna under en intervju av en 

respondents kollega, något som möjligtvis medfört en viss distraktion. En av intervjuerna 

genomfördes delvis via Skype då en av oss var fysiskt närvarande med respondenten på dennes 

arbetsplats och den andra via dator. Tanken var först att vi båda skulle vara fysiskt närvarande 

men på grund av geografiskt avstånd löste vi situationen på detta sätt. Vi tillfrågade vår 

respondent om det kändes okej att göra på detta sätt, vilket det också var. Vi upplever inte att 

trovärdigheten i respondentens svar påverkades avsevärt genom att intervjun utfördes via 



 18 

Skype. Däremot ser vi en nackdel då ett tekniskt störningsproblem uppstod som bidrog till att 

svaren blev fördröjda och att intervjuaren och respondenten blev osynkade med varandra. En 

annan intervju utfördes i ett avskilt rum på ett universitet, intervjun genomfördes utan märkbara 

störningsmoment vilket gör att svaren har hög trovärdighet. En ytterligare intervju genomfördes 

hemma hos en av oss. Trost (2010) menar att intervjuarens bostad ska uteslutas. Däremot anser 

vi att det inte har haft någon negativ effekt på den intervjuades svar eftersom respondenten är 

van vid den miljön som den befann sig i eftersom respondenten är en familjemedlem till en av 

oss.  

 

Med bakgrund till att vi delvis gjort ett bekvämlighetsurval så har vi fördelat intervjuerna på så 

sätt att en av oss ställde frågor medan den andra fanns där som stöd vid exempelvis möjliga 

följdfrågor och förklaringar till begrepp. Vi ansåg att det var av vikt att båda skulle medverka 

på samtliga intervjuer för att därmed kunna ta del av all information.  Ansiktsuttryck och 

kroppsspråk kan komma att påverka svaren och är något som inte syns i en inspelad intervju. 

Den av oss som hade huvudansvaret för respektive intervju hade ingen relation till just den 

respondenten vilket bidrog till att vi som intervjuare bemötte situationen på ett mer 

professionellt och trovärdigt sätt. 

 

Trost (2010) för en diskussion vad gäller hur svaren i intervjun kan samlas in, det kan 

exempelvis göras genom en ljudupptagare eller att intervjuaren antecknar det som respondenten 

säger. Fördelarna med att använda en ljudupptagare är att intervjun kan spelas upp flera gånger, 

vilket gör att tonfall och ordval kan uppmärksammas. Genom att lyssna på sin egen röst och 

sina egna frågor kan den som intervjuar såväl utvecklas och bli en bättre intervjuare. Efter att 

intervjun har spelats in kan den även skrivas ner ord för ord, vilket gör att man ordagrant kan 

läsa vad som blivit sagt. Vidare behöver inte intervjuaren fokusera på att göra anteckningar utan 

kan istället fokusera på intervjun i sin helhet. De nackdelar som finns med att använda sig av 

en ljudupptagare är de tekniska funktionerna, exempelvis kan det bli svårt att spola fram eller 

tillbaka för att hitta en mening eller andra detaljer. Detaljer som mimik och gester går även 

förlorade vid användning av ljudupptagare (Trost 2010). Vi valde att använda en ljudupptagare 

vid genomförandet av intervjuerna eftersom vi ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna. 

Eftersom planering hade visat att intervjuerna skulle bli runt 45–60 minuter ansåg vi att 

användandet utav anteckningar skulle bli alltför tidskrävande, men också störa vår 

koncentration gällande att ställa och svara på frågor. Vidare ansåg vi att det skulle underlätta 

vid analys genom att transkribera intervjuerna, då vi vet exakt vad respondenterna sagt på varje 

fråga.  

 

3.6 Bearbetning av data och analys  

Trost (2010) beskriver hur intervjuguiden kan förändras och förbättras genom hela processen. 

Efter vår första intervju valde vi att transkribera intervjun direkt för att kunna upptäcka möjliga 

brister och/eller frågor som borde funnits med. Efter transkriberingen gjordes några ändringar 

i intervjuguiden vilket gav följande intervjuer mer flyt och blev mer uttömmande. 

Fortsättningsvis påbörjades en transkribering av varje intervju kort efter att den genomförts, 
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detta för att fortfarande ha ett färskt minne av den informationen som vi erhållit från 

respondenten.  

 

Vid analys av vårt empiriska material läste vi först igenom alla transkriberade intervjuer för att 

få en helhetsbild av svaren. Därefter diskuterade vi intervjuerna med varandra, bland annat vad 

som var särskilt intresseväckande och vad som stack ut ur mängden. Analysarbetet fortsatte 

med att vi delade in den information vi fått av våra respondenter i olika kategorier. Vårt 

tillvägagångssätt var att markera respektive frågeställning med en särskild färg, exempelvis 

markerades de svar som tillhörde inställning med färgen blå och svar som tillhörde 

gränsdragning med rosa. På det här sättet kunde vi se likheter och skillnader i respondenternas 

svar, något som underlättade vårt analysarbete och gjorde det lättare för oss att försöka se 

tendenser, mönster och sammanhang. Nedan följer ett exempel på vårt tillvägagångssätt vid 

analysarbetet.  

 

“Det är svårt att dra en gräns på vad som är jobb och inte jobb, och det har nog 

mycket med alltså, dels digitaliseringen att göra och sen jobbar ju jag med Facebook 

och Instagram i mitt yrke men det är också det som är mitt största intresse privat. Så 

det blir jättesvårt för mig att se vad som är jobb och vad som inte är jobb. Alltså jag 

tänker ju hela tiden, alltså hur andra företag använder sig av Facebook och 

Instagram, även om jag ser det privat så tänker jag”. 

 

Kategori: Digitaliseringens påverkan på gränsdragningen - färgmarkerat med rosa färg.  

 

3.7 Etik 

Trost (2010) menar de etiska aspekterna vid en studie ska sättas i fokus. Det är viktigt att tänka 

på de intervjuades integritet och värdighet, inte endast vid datainsamlingen utan också vid den 

första kontakten, under intervjuerna och även i samband med hur materialet förvaras. Patel och 

Davidsson (2001) redogör för fyra etiska huvudkrav som utformats av Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet är en svensk myndighet som har till uppgift att fördela ekonomiska resurser 

till forskning, det har också ett ansvar när det gäller etiska frågor i samband med forskning. 

Nedan kommer en redogörelse göras av de fyra huvudkraven som Patel och Davidsson (2011) 

redogjort för. I samband med den kommer vi framföra hur vi arbetat för att uppfylla kraven. 

 

1. Informationskravet - innebär att information om studiens syfte ska förmedlas till 

berörda individer. För att uppfylla detta krav valde vi att skicka ut ett informationsbrev 

till alla intervjupersoner där de kunde ta del av syftet med studien och vad vi skulle 

undersöka.  

 

2. Samtyckeskravet - innebär att deltagare i studien ska ha rätten till att själv bestämma 

om en medverkan ska ske eller inte. De som har valt att vara med i vår studie har gett 

ett samtycke till att vara med, det vill säga, ingen har blivit tvingad till att medverka i 

en intervju. Detta kravet är således uppfyllt.  
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3. Konfidentialitetskravet - innebär att alla uppgifter som erhålls från respondenterna i 

en studie ska hanteras konfidentiellt, det vill säga, personliga uppgifter ska därmed 

förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Konfidentialitetsfrågan har därmed 

en nära förbindelse med frågan som berör sekretess och offentlighet. I studien har vi 

varit mycket noga med att obehöriga inte ska få kännedom om respondenternas 

personliga uppgifter genom att förvara det insamlade materialet på ett ställe där bara vi 

kan ta del av det. Vi har också använt oss av fingerade namn på de intervjuade så att det 

inte finns någon risk att deras personliga uppgifter avslöjas. Innan intervjuerna var vi 

också noga med att informera respondenterna om deras konfidentialitet genom det 

utskickade informationsbrevet. Vi har således även uppfyllt kravet om konfidentialitet.  

 

4. Nyttjandekravet - innebär att uppgifterna som insamlas om enskilda individer enbart 

får användas i forskningssyfte. Även detta krav är uppfyllt eftersom vi endast kommer 

att använda det insamlade materialet till den här studien, därefter kommer vi radera och 

förstöra de dokument som innehar information om de enskilda individerna.  

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

I såväl kvalitativa som kvantitativa studier tillämpas begreppen validitet och reliabilitet, 

däremot är innehållet av begreppen olika beroende på vilken metod som använts. När det gäller 

de kvantitativa studierna innebär validitet att undersöka de fenomen som studien är avsedd till 

att studera (Patel & Davidson 2011). I den kvalitativa metoden innebär däremot att validiteten 

inkluderas genom hela forskningsprocessen och inte enbart i insamlingen av data. Det kan 

exempelvis handla om hur förförståelsen används och tillämpas under hela processen. 

Datainsamlingens koppling till validitet innebär hur man lyckats erhålla ett underlag för att 

sedan kunna göra en tillförlitlig tolkning på det respondenterna berättar (Patel & Davidson 

2011). Trost (2010) beskriver att man vid kvalitativa ansatser försöker förstå hur en respondent 

uppfattar en företeelse eller ett ord. Om intervjuaren exempelvis frågar hur respondentens 

familjesituation ser ut är intresset att ta del av vad hon eller han menar med en familj, fokus 

ligger därmed inte på begreppet i sig och vad andra anser är en familj.  

 

Eftersom vi valt att göra en kvalitativ studie har vi försökt inkludera validiteten genom studiens 

alla delar. Det har vi gjort genom att vi framfört viktiga begrepp och teorier som underlag till 

både intervjuguiden och till vår analys och tolkning av respondenternas svar. Genom en 

omfattande litteraturundersökning av work-life balance och digitalisering har vår förförståelse 

för ämnet blivit omfattande vilket har hjälpt oss mycket vid utförande av intervjuguide och 

senare när vi genomfört intervjuer. Förkunskapen anser vi har varit extra betydelsefull för oss 

vid intervjuerna eftersom vi behövt den både vid förklaring av begrepp men även vid förståelse 

för vad respondenten menar och hur kopplingar kan ses. 

 

Patel och Davidsson (2011) redogör för att vid kvalitativ metod och intervju som 

tillvägagångssätt är det vanligt att det som sagts under intervjun skrivs ut, det vill säga 
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transkriberas. Vid den här processen är det viktigt att tänka på hur det som sägs i intervjun 

ändras från talspråk till skriftspråk eftersom bearbetningen kan komma att påverka validiteten. 

Det är inte ovanligt att man mer eller mindre gör en avsiktlig förändring vid transkriberingen, 

exempelvis försvinner kroppsspråket, pauser och mimiken vid transkriberingen. Det är även 

frestande att göra om ofullständiga meningar till fullständiga för att göra texten tydligare än 

vad intervjun i själva verket varit. Vi har valt att transkribera våra intervjuer för att sedan skriva 

ut dem, det har vi gjort kort efter att intervjun genomförts för att minnas så mycket som möjligt. 

För att den här processen inte skulle påverka validiteten alltför mycket har vi valt att skriva med 

när intervjupersonen tar pauser eller gör någon speciell gest som vi ansett kan haft en påverkan 

på vad de menat med svaret. Vi har inte heller lagt till ord vid transkriberingen utan bara skrivit 

av vad personen i fråga sagt.  

 

Den traditionella synen på reliabilitet innebär frånvaro av slumpinflytelser vid en mätning och 

att den är stabil (Trost 2010). Intervjun ska exempelvis se likadan ut för alla respondenter och 

den som intervjuar ska ställa frågorna på samma sätt och i samma följd som intervjun innan. 

Förenklat så brukar det sägas att om någon annan utför samma mätning efter några år så ska 

resultatet bli detsamma, däremot blir detta problematiskt eftersom man då antar ett oförändrat 

tillstånd. Inom den symboliska interaktionismen ingår vi i processer som gör att vi räknar med 

olika resultat vid skilda tillfällen (Trost 2010). Patel och Davidsson (2011) menar att på samma 

sätt som validitet skiljer sig mellan metoderna så gör även reliabiliteten det. I den kvantitativa 

ansatsen innebär det exempelvis att om en individ blir intervjuad flera gånger med samma 

frågor och får varierande svar har mätningen en låg reliabilitet. I den kvalitativa behöver inte 

fallet nödvändigtvis vara likadant eftersom intervjupersonen kan ha fått nya kunskaper eller 

ändrat uppfattning efter den första intervjun, detta är inte något som behöver betyda att 

mätningen har låg reliabilitet. Fokus bör istället ligga på situationen vid undersökningstillfället. 

Reliabiliteten kan kontrolleras genom att man vid intervjutillfället spelar in intervjun för att 

sedan kunna lyssna på svaren flera gånger för att på så vis säkerställa att uppfattningen av svaren 

är korrekta. Vidare menar Patel och Davidsson (2011) att begreppen reliabilitet och validitet är 

så pass sammanflätade att reliabilitet sällan används i kvalitativa metoder. För att vi skulle få 

en hög reliabilitet i vår studie så använde vi oss utav en ljudinspelare. Med hjälp av 

ljudinspelaren har vi kunnat lyssna på intervjun flera gånger och på så sätt försäkrat oss om att 

vår uppfattningen av svaren är rätt. 
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4. Analys och resultat 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur digitaliseringen påverkat relationen mellan 

arbete och övrigt liv. I följande avsnitt kommer vi redogöra för vad resultatet visar och koppla 

samman det med de teorier som vi valt att använda oss av i vår teoretiska referensram. Vid 

analyserandet har vi valt att utgå från våra frågeställningar, därmed kommer vi först att 

analysera och presentera respondenternas inställning till digitaliseringen i arbetet. Därefter 

presenteras hur gränsdragningen har påverkats på grund av digitaliseringen. Slutligen 

analyseras och presenteras respondenternas obalans och balans.  

4.1 Respondenternas syn på arbete och inställningen till digitaliseringen 

Det finns en gemensam uppfattning angående respondenternas syn till att arbeta, samtliga har 

en hög arbetsmoral och ser arbetet som något viktigt och betydelsefullt. En hög arbetsmoral 

kan eventuellt komma med en hög befattning, samtliga respondenter befinner sig högt upp 

alternativt relativt högt upp i en organisationshierarki och har därmed möjligheten att i hög grad 

själv styra arbetets förläggning. Det ligger främst en ekonomisk aspekt bakom orsaken till att 

respondenterna arbetar, de menar att pengar behövs för att kunna leva ett normalt liv. Detta kan 

kopplas samman med instrumentteorin som innebär att den ena sfären ger individen möjligheter 

till att kunna erhålla saker i den andra sfären (Zedeck & Moiser 1990). Genom lön beskriver 

respondenterna hur frihet kan erhållas, motivation kan skapas och resor kan genomföras i det 

övriga livet. Utöver den ekonomiska aspekten finns även en social aspekt och ett behov av att 

känna sig bekräftad och behövd. Respondenter menar därmed att arbetet tillför mer än bara 

pengar och är därför viktigt och betydelsefullt, vilket kan kopplas med Clarks (2000) 

redogörelse för hur arbete och övrigt liv har olika behov som behöver tillgodoses.  

  

I materialet ser vi att respondenterna har en gemensam uppfattning om att digitaliseringen 

medfört möjligheter i arbetslivet. Klara och Mattias beskriver hur de kan arbeta med något som 

är av deras intresse, det vill säga sociala medier. Nils förklarar hur han också genom den digitala 

utvecklingen har möjligheten att kunna arbeta med sitt intresse:  

 

Jag försökte hitta andra nischer, men jag kände inte riktigt att jag kom rätt… Men 

med den digitala utvecklingen, webben och så tycker jag att jag hittat ett område där 

jag trivs bra att jobba, på så vis har den varit lösningen på hela arbetslivet. 

  

Kommunikation kan numera ske i bild, skrift och tal utan att behöva träffas i verkligheten 

(Allvin et al. 2006; Felstead et al. 2005; Jackson 2005; Valcour & Hunter 2005). Digitala 

verktyg som främst mobil och bärbar dator men också iPad och Apple Watch är arbetsrelaterade 

redskap som våra respondenter använder sig av vid utförande av arbete på arbetsplatsen och 

vid distansarbete.  Dessa verktyg har förenklat och skapat möjligheter och förutsättningar för 

våra respondenter när det gäller att kunna arbeta när och var som helst, där arbetet också har 

blivit mer effektivt. Mattias och Stefan lyfter bland annat att Skype är ett användbart 

kommunikationsverktyg vid möten. Två av våra respondenter, Stefan och Nils är 

egenföretagare, båda delar åsikten om att digitaliseringen har medfört en stor möjlighet för dem 

som egenföretagare. Det visar sig finnas ett samband i vår studie mellan allt mer lättillgängliga 
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digitala verktyg och företagets effektivitet, vilket kan stödjas i Gulliksen et al. (2005) 

resonemang om att tempot i arbetet då också ökar. Nils berättar: 

  

Var man jobbar är ganska lågprio hos oss. Vi har huvudkontoret i Hallsberg, sen har vi en 

person som har jobbat på distans från Uppsala och har jobbat därifrån sen han började hos 

oss för 4 år sen, sen har vi en kille som flyttade från Hallsberg till Berlin och fortsatte jobba. 

Så det gör att vi har en verktygslåda, med jobbrelaterad utrustning som gör att det inte 

spelar någon roll var man sitter.  

  

Det finns en positiv inställning till att kunna anpassa sitt arbete efter sina egna behov och 

önskemål bland respondenterna. Ett flexibelt arbete menar respondenter kan leda till ökad 

motivation, kreativitet och energi. Klara för ett resonemang om att det är fördelaktigt att kunna 

anpassa arbetet efter behov:  

  

Vissa människor är morgonmänniskor, vissa är kvällsmänniskor. Får man möjligheten att 

jobba under den tiden som man presterar bäst på så tror jag det kan vara bra... Jag kan 

inte påstå att jag är den mest motiverade människan klockan 7:30 en januarimorgon, då 

sitter jag inte där med mina bästa idéer.  

  

Aronsson (2018b) lyfter hur det gränslösa arbetet kan ses som gränslösa möjligheter eller krav. 

I det empiriska materialet framkommer det att respondenterna snarare ser det gränslösa arbetet 

som möjligheter än som krav. Däremot finns en medvetenhet om att den digitala utvecklingen 

medför negativa effekter då arbete kan ske så fort det finns en ledig stund över, något som i sin 

tur bidrar till ett allt mer intensivt arbete där pauser försvinner, förväntningar på tillgänglighet 

ökar och relationer påverkas genom att bli alltmer splittrade. Respondenter menar att en 

möjlighet till ständig uppkoppling leder till att den fysiska närvaron påverkas då individer både 

är och kan vara tillgängliga till andra samtidigt. Detta kan stödjas i det Felstead et al. (2005) 

redogör för vad gäller ett mer intensivt arbete och det Jackson (2005) menar med att relationer 

till följd av den digitala utvecklingen blivit mer flerdimensionella. Agneta ger en kort och tydlig 

beskrivning som vi anser sammanfattar respondenternas medvetenhet om digitaliseringen och 

dess negativa effekter: “Man ska ständigt vara, man tar ingen paus liksom, man är ständigt 

tillgänglig och sen tycker jag, många kräver, eller tror att många är tillgängliga”. 

  

Den digitala utvecklingen visar sig vara en påverkande faktor i samband med individens 

utförande av arbetsuppgifter. De respondenter som är arbetstagare i vår undersökning medger 

att de alla blir frustrerade när system inte fungerar som de ska. Enligt Söderström (2015) är det 

inte ovanligt att denna typ av känsla uppstår på grund av de krav som ställs på individen vad 

gäller digitala systems utformning. Det framkommer en intresseväckande aspekt då de två 

respondenter som är egenföretagare inte uppger sig bli negativt påverkade när system inte 

fungerar som de ska. God kunskap om teknologi och att inte vara så påverkbar av yttre faktorer 

kan vara anledningar till att de inte påverkas negativt. Nils och Stefan tillhör det Alsop (2008) 

benämner som Generation X, de egenskaper som kännetecknar denna generation är 

självständighet och anpassningsbarhet. En egenskap av den senare generationen, Generation Y 



 24 

är otålighet. Samtliga respondenter som tillhör Generation Y uppger sig bli frustrerade när de 

digitala systemen inte fungerar som de ska. Detta är möjligtvis ett mönster som visar tendenser 

till att det finns generationsskillnader till upplevelsen av digitala system på arbetsplatsen.  

 

4.2 Gränsdragning mellan arbete och övrigt liv 

Clark (2000) menar att individens sätt att integrera eller separera arbete och övrigt liv påverkas 

av hur gränsen mellan dem konstrueras och hanteras, flexibilitet och permeabilitet är två 

dimensioner som har en betydande roll i gränsens styrka. Våra respondenter delar uppfattningen 

om att digitaliseringen påverkar gränsdragningen mellan arbete och övrigt liv. Den 

teknologiska utvecklingen har för kontorsarbetande bidragit till att i större utsträckning kunna 

styra över tid och plats (Toivanen 2018), något som inneburit att förutsättningarna för en mer 

flexiblare arbetsroll ökat. Felstead et al. (2005) redogör för arbetets flexibla platser, samtliga 

respondenter har utrymme för rumslig flexibilitet i sitt arbete. De platser utöver arbetsplatsen 

där det förekommer att våra respondenter arbetar är främst från bostaden men också “på väg” 

från ett ställe till ett annat. Distansarbete från andra länder eller städer förekommer också bland 

respondenterna. Johanna beskriver exempelvis hur hon har möjligheten att kunna arbeta 

hemifrån och gör det på fredagar om arbetet inte kräver annat, något hon gör av vilja för att inte 

behöva pendla. Stefan förklarar hur arbetet utförs på andra ställen än arbetsplatsen: 

  

Det kan vara i bostaden, det kan vara när man sitter hos kund och man får en stund över. 

Man kan stanna till i bilen och sitta och jobba en stund. Åker man tåg så jobbar man där, 

sitter man på en flygplats så jobbar man där. Det är egentligen överallt där jag är och det 

blir en stund över. 

  

I definitionen av distansarbete (Landsorganisation 2006) inkluderas att arbetet utförs 

regelbundet från en annan plats än från arbetsplatsen, något samtliga respondenter gör mer eller 

mindre. Antal timmar varierar i genomsnitt från respondent till respondent, från 4 till 25 timmar 

i veckan. Stefan lyfter en intressant aspekt när det gäller hur ofta arbetet utförs från en annan 

plats: “Det är ju hela tiden, varenda dag. Flera gånger varje dag! I snitt kanske jag är på kontoret 

15 timmar på en vecka”. Det finns därmed en stor variation mellan respondenterna vad gäller 

hur ofta de genomför arbetsrelaterade uppgifter från en annan plats än arbetsplatsen. 

  

Enligt Grönlund (2004) behöver likväl företag som individer vara konkurrenskraftiga. De två 

respondenter som är egenföretagare bemöter marknaden genom att erbjuda ett flexibelt arbete, 

detta kan stödjas i det Noon et al. (2013) redogör för vad gäller hur organisationer kan arbeta 

för att underlätta för arbetstagare vid skapande av balans. Allvin et al. (2006) beskriver att 

företag anpassar sig efter marknadens föränderliga krav genom flexibilitet i form av förtroende 

eller i form av utbytbarhet. I vårt material kan vi se att övriga respondenter, de som är 

arbetstagare, har flexibilitet i form av förtroende då de själva får i mer eller mindre utsträckning 

avgöra och ansvara för när och var arbetsrelaterade uppgifter ska utföras. En möjlig orsak till 

varför respondenterna har flexibilitet i form av förtroende kan bero på att de befinner sig högt 

upp/relativt högt upp i en organisationshierarki där de har ett högre inflytande. För en 

yrkesverksam som befinner sig lägre ned i en organisationshierarki kan flexibilitet genom 
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utbytbarhet förekomma, men det är inget vi kan se i vårt resultat då samtliga respondenter har 

flexibilitet i form av förtroende. Däremot ser vi att graden av flexibilitet skiljer sig beroende på 

befattning. De som är egenföretagare och chefer har i mycket hög utsträckning möjligheten att 

bestämma tid och plats för arbete, medan de som inte har en chefsroll har en lägre grad av 

flexibilitet. Nedan skildras citat av två respondenter där det går att urskilja olika hög grad av 

flexibilitet i form av förtroende då de befinner sig olika högt upp i en organisationshierarki. 

  

Jag styr mig själv helt här. Om jag vill jobba hemifrån en dag eller om jag vill sitta här, eller 

om jag vill jobba helg. Jag gör som jag vill och skulle jag behöva åka ifrån en eftermiddag 

så gör jag det och sitter mer på kvällen istället. - Agneta, Chef. 

  

Jag har möjlighet att kunna jobba hemifrån på fredagar [egen kursivering] och har flextid. - 

Johanna, Controller. 

  

4.2.1 Gränsdragningens kännetecken av permeabilitet 

I materialet kan vi vidare se att digitaliseringen har en påverkan på när en person fysiskt 

befinner sig i en domän och blir påverkad psykiskt av den andra domänen. Respondenterna i 

vår studie tar privata samtal under arbetstid och utför arbetsrelaterade uppgifter i hemmet via 

digitala redskap, detta kan vi stödja i Clarks (2000) resonemang kring att permeabilitet är en 

ytterligare dimension som påverkar gränsen mellan arbete och övrigt liv. Respondenterna 

delger att det på arbetet sker digital kommunikation med vänner och familj, att shopping på 

nätet förekommer och att det bokas resor och ägnas tid till sociala medier. När respondenterna 

mentalt påverkas av arbetet i övrigt liv är det främst genom arbetsrelaterade samtal, mail och 

sms, men också genom notifikationer från appar. All permeabilitet går inte att se som digital då 

respondenterna menar att de stundtals grubblar, tänker och funderar över hur de ska lösa 

arbetsrelaterade uppgifter när de befinner sig hemma utan att ha blivit påverkad av någon mobil 

teknologi. Däremot ser vi att tillgängligheten till det digitala har en påverkan på permeabilitet 

och dess effekt på gränsen mellan de två sfärerna.  

  

Bland våra respondenter ser vi att den psykiska övergången är självvald i en del situationer och 

påverkad av yttre faktorer i andra situationer, dessa olika typer av övergångar för  Hall och 

Richter (1988) ett resonemang om. Nedan följer två exempel på hur respondenter i vår studie 

gör psykiska övergångar mellan sfärerna genom permeabilitet som är digitalt relaterad. Det 

första exemplet är självvalt medan det andra är permeabilitet som är påverkad av andra.  

  

Visst att jag kollar mailen ibland en lördag förmiddag. Vet jag att jag är ledig kan det vara 

så att jag gör det bara för att ha koll på läget. -  psykisk övergång, självvald 

  

Jag kan få mail från vår VD en fredagskväll 23:20 och då blir det såhär (andas häftigt flera 

gånger)! Ok vad ska jag göra med det här? Då blir det liksom att man startar igång 

någonting även fast man vet att man inte förväntas göra något med det. Jag börjar fundera 

lite ska jag göra det nu eller ta det imorgon… - psykisk övergång, påverkad av yttre faktor 
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Taewoo (2014) redogör för hur människor genom teknologins möjligheter kan tänka sig att 

integrera arbete med övrigt liv, vilket också är något vi kan se i vårt empiriska material. Det 

skiljer sig dock i grad vad gäller hur mycket respondenterna integrerar eller vill integrera arbete 

och övrigt liv. Mattias och Stefan har svaga gränser i båda riktningar, deras domänvärldar kan 

då ses som mer lika varandra enligt Clark (2000). Övergången mellan arbete och övrigt liv är 

inte så stor utan båda två gör kontinuerliga övergångar genom att både tillåta privata 

angelägenheter på arbetstid som att boka privata resor och arbeta på kvällar och helger. Agneta 

integrerar arbete och övrigt liv i betydligt lägre utsträckning och gör det minst av våra 

respondenter. Hon sitter hellre kvar på arbetsplatsen än tar med arbetet hem och separerar arbete 

och övrigt liv genom att ha en mobil privat och en mobil för arbete. På så sätt skapar hon en 

fysisk gräns till tid och rum vilket Mellner (2018) menar är ett sätt att skapa gränskontroll på. 

Hon sätter en ytterligare gräns till arbete och övrigt liv genom att lämna jobbmobilen på arbetet 

när hon går hem för dagen om det inte är något som är planerat sen tidigare. Detta skulle kunna 

ses som en typ av intrycksstyrning (Goffman 2009), det vill säga att Agneta vill ge ett intryck 

av att hon egentligen inte är tillgänglig efter arbetstid. 

  

I påskas flaggade han som hjälpte mig med årsredovisningen att han ska jobba 

påskafton och annandagen. Då blir det ju att han behöver information av en annan och 

då blir det aha ska han jobba... Då får ju jag ta med min jobbtelefon och kolla om han 

hör av sig. Alla tror ju att alla jobbar, eller att alla ska vara tillgängliga hela tiden. Nu i 

påskas kollade jag telefonen några gånger liksom för att svara på frågor så att han ska 

komma vidare, men jag jobbar ju inte, men jag var tillgänglig för honom. När det inte är 

bestämt så tar jag inte med den.  

  

Citatet ovan visar hur Agneta som föredrar att sätta tydliga gränser också påverkas av 

digitaliseringen och dess effekt på permeabiliteten. Den digitala utvecklingen har medfört att 

förväntningar uppstår på grund av att det är enkelt går att ta med sig arbetsrelaterade digitala 

redskap från arbetsplatsen. Den digitala permeabiliteten är för Agneta främst påverkad av yttre 

faktorer och inte självvald, däremot är hon flexibel till att svara. 

  

Fler respondenter har en jobbtelefon och en privat telefon, det finns också de som har en och 

samma enhet både i arbetet och det övriga livet. Det vi kan urskilja är att de övriga 

respondenterna sätter mer svaga gränser till tid och rum. Klara beskriver hur hennes privata 

telefon består av mer jobbrelaterade saker, exempelvis printscreens, än vad hennes jobbtelefon 

gör. Det händer ofta att hon på sin privata tid finner inspiration till arbetet som hon sparar ned 

i sin privata telefon, vi ser här att gränsen är svag och att en psykisk övergång ofta förekommer 

och som är digitalt kopplad. Mellner (2018) redogör för att sfärerna ofta integreras i en och 

samma enhet, vilket syns tydligt i det som Klara beskriver. En ytterligare koppling till detta är 

till Mattias som har en privat och en jobbmobil men på kvällar och helger så är hans 

jobbnummer däremot kopplat till hans privata telefon, därmed blir arbete och övrigt liv 

integrerade i varandra. Han beskriver också hur han får både privata och arbetsrelaterade 

notifikationer via sin Applewatch både i arbetet och i det övriga livet.  
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Clark (2000) lyfter hur en gräns kan vara starkare eller svagare i en viss riktning. Vi kan i vårt 

material se att detta förekommer bland våra respondenter. För Nils så är gränsen från arbetet 

till övrigt liv svagare än gränsen från övrigt liv till arbetet, en orsak skulle kunna vara att han 

är egenföretagare och att arbetet därmed tar upp en stor del av hans liv. Han beskriver hur han 

är tillfreds med sin familjesituation och att hans fru underlättar för honom att kunna arbeta mer. 

Nils menar att det förekommer telefonsamtal från familj på arbetstid och att han därmed 

påverkas av hemrelaterat när han befinner sig på arbetet. Däremot inte i lika stor utsträckning 

som han påverkas av arbetsrelaterat när han befinner sig hemma. Klara och Johanna har en 

svagare gräns från övrigt liv till arbetet och en tydligare gräns från arbetet till det övriga livet. 

Båda utför privata angelägenheter i hög utsträckning i arbetet, men vill helst sätta en gräns till 

att inte arbeta när de befinner sig i övrigt liv. De är dock genom att de tar med sig sina 

arbetsrelaterade digitala redskap hem tillgängliga för arbete även fast de har en tydligare gräns 

i den riktningen. Här ser vi ytterligare tendenser till att digitaliseringen leder till att det är svårt 

att sätta en tydlig gräns. 

  

Om man är inne i något som man gör på sin fritid, så får man ett jobbrelaterat meddelande 

eller mail eller sådär. Det är klart att man tänker på jobbet då, det händer att man svarar 

och det händer att jag självmant också kollar även när jag inte jobbar. 

  

Citatet ovan beskriver hur tillgänglighet kan leda till permeabilitet och flexibilitet. 

Respondenten är tillgänglig för att få ett arbetsrelaterat mail i övrigt liv, vilket i sin tur leder till 

permeabilitet då en psykisk övergång genom tankeverksamhet kring arbetet uppstår. När ett 

arbetsrelaterat mail besvaras i övrigt liv ser vi att tecken på tillgänglighet och flexibilitet är ett 

faktum. Clark (2000) redogör för att tydliga gränser varken kännetecknas av flexibilitet eller 

permeabilitet. De respondenter som vill upprätthålla en tydlig gräns har svårt att göra det på 

grund av den permeabilitet och flexibilitet som uppstår genom tillgängligheten. Vi anser att det 

som Clark (2000) menar är en tydlig gräns, i princip är omöjlig att erhålla eftersom det inte går 

att sätta en gräns till sina egna tankar. Vår uppfattning är att alla människor, oavsett befattning 

eller typ av arbete mer eller mindre mentalt påverkas av något i en av sfärerna när man befinner 

sig i den andra. Däremot ser vi att digitaliseringen kan vara en faktor till att gränsen mellan 

arbete och övrigt liv kännetecknas desto mer av permeabilitet och flexibilitet bland våra 

respondenter. Segmenteringsteorin som innebär att sfärerna helt skiljs åt från varandra (Zedeck 

& Moiser 1990) ser vi därmed som psykisk omöjlig att uppnå. För yrkesverksamma med ett 

flexibelt arbete blir det ännu svårare att separera sfärerna på grund av tillgängligheten till de 

digitala verktygen både i arbetet och i övrigt liv.   

  

4.2.2 Tillgänglighet - en ytterligare dimension som påverkar gränsen 

Bergman och Gardiner (2007) anser att flexibilitet är i behov av tillgänglighet. Vi ser också att 

begreppet tillgänglighet har en stark koppling till digitaliseringen, därför finner vi det som ett 

relevant begrepp att inkludera i analysen om gränsdragningen mellan arbete och övrigt liv. I 

vårt material kan vi urskilja att tillgänglighet är det begrepp som våra respondenter främst 

relaterar till i samband med digitalisering. Till följd av den digitala utvecklingen som bidragit 
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till att digitala redskap blivit mer bärbara ser vi i materialet att förväntningar på tillgänglighet 

ökar. Bergman och Ivarsson (2010) lyfter hur arbetsgivarens behov av tillgänglighet kan variera 

beroende på befattning, vilket skulle kunna vara en ytterligare aspekt till att förväntningarna 

ökat för respondenterna i vår studie eftersom de har en hög/relativt hög befattning. 

  

Bergman (2011) lyfter olika dimensioner av tillgänglighet, ur materialet framgår att 

respondenterna är tillgängliga genom någon, alternativt några av dessa dimensioner. 

Respondenterna beskriver hur de är tillgängliga genom mobilen om det skulle behövas i både 

arbete och i övrigt liv, därmed är tillgängligheten oförutsägbar i den mening att de inte vet exakt 

när, var eller hur de förväntas vara tillgängliga. Däremot kan det leda till en förutsägbar 

tillgänglighet i och med att de vet att de kan bli kontaktade. “Man är ju till en större utsträckning 

tillgänglig, jag har en telefon, jag förväntas inte vara tillgänglig dygnet runt men jag är definitivt 

det om det skulle behövas”, citerat från Johanna och som tydligt beskriver den oförutsägbara 

och förutsägbara tillgängligheten. Det finns en varierande grad vad gäller den oförutsägbara 

tillgängligheten bland våra respondenter, i citatet ovan är den oförutsägbara tillgängligheten 

hög då Johanna är tillgänglig dygnet runt. Agneta har den lägsta graden av oförutsägbar 

tillgänglighet bland våra respondenter, hon beskriver hur hon på fredagskväll och när hon går 

på semester lämnar jobbmobilen på arbetet och då inte är tillgänglig för arbetsrelaterade samtal 

och mail. Däremot har kollegorna hennes privata nummer ifall något akut skulle hända, vilket 

leder till att en oförutsägbar tillgänglighet ändå existerar men i en lägre grad. 

  

Samtliga respondenter menar att det finns krav på att vara tillgänglig, det skapas därmed 

påtryckningar från omgivningen,  vilket kan stödjas i Bergmans (2012) resonemang om att både 

övrigt liv och arbete ställer krav. Enligt Goffman (2009) anpassas individens framträdande för 

att passa in i det som samhället värderar. Det skulle kunna vara så att tillgängligheten har blivit 

en norm och att våra respondenter därmed anpassar sig efter de förväntningar som finns i 

samhället, något som i sin tur bidragit till att ett ideal kan ha skapats. En ideal arbetstagare 

definierar Bergman och Ivarsson (2010) som en arbetstagare som är tillgänglig utefter 

arbetsgivarens behov.  

  

Man går upp tidigt och är tillgänglig, går till jobbet och är tillgänglig, åker hem från 

jobbet då är man är tillgänglig, kommer hem och kollar mailen om det skulle dykt upp 

något. 

  

I citatet ovan är det svårt att urskilja om tillgängligheten är fri eller påtvingad, vilket det också 

är bland övriga respondenter. Det är en fri vilja att leva upp till det ideal som skapats och i 

vilken grad man ska vara tillgänglig, men i första hand kan krav och förväntningar i samhället 

och från arbetsgivare komma att påverka individens syn på tillgänglighet. Det är därmed svårt 

att avgöra i vilka fall tillgängligheten är fri eller påtvingad, vilket är ytterligare en dimension 

av tillgänglighet (Bergman 2011).  
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Bergman (2011) redogör för den ytterligare dimensionen - partiell och absolut tillgänglighet. 

Vi ser att det finns ett samband mellan de respondenter som har svaga gränser och absolut 

tillgänglighet. Svaga gränser i båda riktningar leder till att arbete och övrigt liv blir integrerade, 

genom att vara tillgänglig för arbete på kvällar och helger ser Mattias och Stefan det heller inte 

som några problem med att vara absolut tillgänglig för övrigt liv under arbetstid. På så sätt blir 

det en absolut tillgänglighet där de är tillgängliga för båda sfärer oavsett i vilken av dem de 

befinner sig i. De respondenter som har en svagare gräns i en riktning har dels en absolut 

tillgänglighet, dels en partiell tillgänglighet i den andra riktningen. Klara och Johanna är 

exempelvis absolut tillgängliga för digital kommunikation med vänner och familj när de är på 

arbetet, de har däremot en partiell tillgänglighet från arbetet till övrigt liv. I vissa avseenden 

kan de tänka sig att besvara arbetsrelaterade mail under kvällstid. Ett ytterligare samband vi ser 

är att tydligare gränser i båda riktningar kännetecknas av partiell tillgänglighet, Agneta är delvis 

tillgänglig både för arbete och övrigt liv om det skulle behövas oavsett vilken sfär hon befinner 

sig i. 

  

4.2.3 Förväntningar på tillgänglighet - en generationsskillnad? 

Alsop (2008) lyfter hur individer tillhör olika generationer som karaktäriseras av olika 

egenskaper. Tre av våra respondenter tillhör Generation Y och resterande tre tillhör Generation 

X. I materialet kan vi därför se mönster och tendenser till att det finns generationsskillnader 

mellan våra respondenter vad gäller hur de förväntar sig att andra ska vara tillgängliga. 

Generation X karaktäriseras enligt Alsop (2008) som självständiga och anpassningsbara, de 

respondenter som tillhör denna generation har inte lika höga förväntningar på andras 

tillgänglighet som Generation Y. Vi ser här en koppling till att Generation X är mer 

anpassningsbara till människor i sin omgivning och i arbetet, medan Generation Y är desto mer 

otåliga vilket är en av egenskaperna som kännetecknar den generationen (Alsop 2008). 

Förväntningen på tillgänglighet skiljer sig i grad mellan generationerna för våra respondenter, 

nedan följer två exempel på citat som påvisar att det finns en skillnad: 

 

Jag förväntar mig inte att få svar med vändande post. Man kan inte ställa högre krav på en 

annan än hur man gör själv - Generation X 

 

Jag har nog ganska höga förväntningar, om jag.. I och med att jag själv alltid är tillgänglig, 

förutsätter jag alltid att alla andra också är det. Man kan ha lite svårt att förstå varför inte 

vissa är det. Jag kan tycka det är frustrerande om man inte får snabba svar på mail eller 

om det är någon som inte ens läser meddelandet - Generation Y 

 

Enligt Lisem (2017) kan Generation Y inte kan tänka sig ett arbetsliv utan moderna 

kommunikationsmedel, för att inte missa något behöver de vara ständigt uppkopplade vilket de 

också är medvetna om. En orsak till att förväntningarna på tillgänglighet är högre bland 

respondenterna som tillhör Generation Y skulle kunna vara att de vuxit upp med det digitala. 

Mattias lyfter också detta då han menar att han inte upplevt något annat än att vara uppkopplad 

och tillgänglig hela tiden genom digitala verktyg. 
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4.2.4 Flexibilitet, tillgänglighet och permeabilitet - kännetecken av en diffus gräns 

Vi skulle vilja föreslå en modell då vi anser att begreppen flexibilitet, permeabilitet och 

tillgänglighet inkluderas i det som kännetecknar en diffus gräns mellan arbete och övrigt liv, 

där digitaliseringen är en faktor som påverkat gränsen.  

 

 

Figur 1. Digitaliseringens effekt på gränsen mellan arbete och övrigt liv 

 

Samtliga respondenter redogör för hur gränsen mellan arbete och övrigt liv blivit allt mer diffus. 

Ur vårt materialet kan vi se att de faktorer som påverkat att gränsen blivit allt mer diffus är ökad 

flexibilitet, permeabilitet och tillgänglighet. Respondenterna beskriver gränsen som mer 

flytande och att det inte längre finns en on/off knapp utan att det är svårt att veta vad som är 

arbete och vad som är övrigt liv.  

  

Gränsdragningen har blivit mer blurry, jag tycker inte att det finns lika tydliga gränser att 

det här är jobb, det här är privat utan de flyter samman mer och mer. Det tror jag 

verkligen.. Det är inte liksom hundra procent jobb och hundra procent hemma. (Johanna) 

  

Digitaliseringen har bidragit till en påverkan på gränsen vilket därmed innebär att samtliga 

respondenter integrerar arbete och övrigt liv mer eller mindre. Respondenterna beskriver hur 

de alltid är tillgängliga vilket också leder till en öppenhet för flexibilitet och permeabilitet. Den 

fysiska och psykiska gränsen har därmed kommit att påverkas av digitaliseringen, det är idag 

möjligt för våra respondenter att ta med sig arbetet var man än ska vilket har påverkat den 

fysiska gränsen. Distansarbetets påverkan på gränsen är något som också Guest (2002) och 

Kylin (2007) lyfter. Den psykiska gränsen har kommit att påverkas genom att respondenterna 

använder mycket digitala verktyg i arbetet och övrigt liv, där kollegor kan nå individen hemma 

och familjemedlemmar på arbetet. Detta är något som i sin tur leder till att arbete och övrigt liv 

flyter samman allt mer för respondenterna.  

 

4.3 Medvetenhet om riskerna med ett gränslöst arbete 

Flexibilitet är ett begrepp som ofta framförs som något positivt (Furåker 2009; Karlsson 2007). 

I vårt materialet framkommer det däremot en rad tendenser som påvisar att det finns 



 31 

en  medvetenhet till vilka risker ett allt för flexibelt arbete kan medföra. Felstead et al. (2005) 

beskriver att effekten av att utföra arbete genom ett geografiskt avstånd från kollegor och chefer 

kan medföra frånvaro av viktig direkt information. Detta är något som går att stödja på vårt 

resultat då Agneta lyfter att snabba beslut i vissa situationer inte kan tas på grund av att kollegor 

inte är på plats på arbetsplatsen vilket därmed kan skapa frustration och ett mer ineffektivt 

arbete.  

  

Vi har faktiskt pratat om det, att vi behöver vara på plats, att vi behöver ha möten och 

snabba beslut och det är jättefrustrerande när folk då är borta, för det är inte samma sak 

att ha telefonmöten och sådana saker… det är inte det! Jag tycker ofta att när man ska 

diskutera så behöver man vara på plats så att man ser personers reaktioner och allting. Vi 

har sagt att vi måste vara mer på plats. 

  

Möjligheten till ett flexibelt arbete ser vi också kan medföra stress hos individen. Klara förklarar 

att hon kan känna en stress när kollegor arbetar andra tider än hon själv då de hör av sig till 

henne på hennes övriga tid via mail eller telefonsamtal. Detta stödjer det Hall och Richter (1988) 

förklarar med att risken med flexibilitet i arbetslivet kan leda till att det spiller över för mycket 

i det övriga livet och som då kan medföra stress hos individen. Nils som är egenföretagare, lyfter 

en annan risk med ett flexibelt arbete. Han menar att friheten att avgöra själv när och var 

arbetsuppgifterna ska utföras kan leda till att arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter arbetar 

olika många timmar, en arbetstagare arbetar fler timmar medan en annan arbetstagare arbetar 

färre timmar. Detta kan kopplas till det som Karlsson (2007) framför som en nackdel för en 

arbetsgivare då flexibiliteten utnyttjas på olika sätt av arbetstagare. Till följd av detta menar 

Nils att det behövs någon form av kontroll för att ha koll på hur många timmar respektive 

arbetstagare utför. 

  

Alltså ansvaret och friheten, det kan ju fungera utan några som helst problem och man 

behöver liksom inte kontrollera det, men ju fler man blir desto mer olika tolkas vissa saker. 

Friheten tolkas på olika sätt då, så vi har ändrat, även fast jag säger att det är väldigt öppet 

så har vi större kontroll idag än vad vi hade för 1,5 år sedan. 

  

Samtliga respondenter beskriver att möjligheterna överväger riskerna för dem gällande ett 

flexibelt arbete. Däremot finns det en samstämmig medvetenhet till att alla människor inte är 

gjorda för ett flexibelt arbete utan att det för dem istället kan leda till obalans. Att samtliga 

respondenter har den inställning som de har kan möjligen ha sin förklaring till att 

respondenterna har valt arbeten som tillåter ett flexibelt arbete och att de är öppna och 

intresserade av att arbeta med digitala verktyg i samband med sitt arbete. En person som inte 

värdesätter att kunna styra sina egna arbetstider och som vill separera arbete och övrigt liv helt 

tror vi inte söker sig till de befattningar som våra respondenter innehar i lika stor utsträckning.  

  

4.4 Konfliktriktning, obalans och skapandet av balans 

Med utgångspunkt i de två former av obalans som Noon et al. (2013) lyfter ser vi ett mönster 

då samtliga respondenter delar uppfattningen om att det är krav från arbetet snarare än krav från 
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övrigt liv som påverkar dem främst. Respondenterna menar att de har en livssituation i sitt 

övriga liv som leder till att krav i övrigt liv inte påverkar dem i arbetet i så stor utsträckning. 

Respondenternas livssituation ser olika ut, däremot har samtliga förutsättningar till att kunna 

prioritera arbetet i första hand och därmed påverkas de mer av arbetets krav. 

  

Just nu tycker jag inte att jag har så mycket krav. Har ingen familj som ställer krav på mig 

på det sättet. Jag kan jobba hur mycket jag vill… Jag anpassar mig nog ganska mycket 

efter jobbet just nu.  

  

Ovanstående citat beskriver en av respondenternas livssituation där anpassningen kan ske efter 

arbetet. Uppfattningen skiljer sig däremot huruvida våra respondenter anser att kraven påverkar 

dem i skapandet av balans. I materialet ser vi att det förekommer obalans men också att 

respondenter anser sig ha balans mellan arbete och övrigt liv. Mer krav i den ena sfären behöver 

därför inte resultera i att obalans uppstår hos individen, det går att stödja i det Allvin et al. (2006) 

lyfter om att upplevelsen av konflikter och problem skiljer sig mellan individer, därmed kommer 

balans också upplevas olika. Guest (2002) beskriver även att en individ aktivt kan välja en sfär 

som mer dominerande och på så sätt skapa balans. De respondenter som anser sig ha balans 

integrerar arbete och övrigt liv i hög utsträckning, digitaliseringens effekt på ett allt mer 

gränslöst arbete kan vi se ger förutsättningar för dem att kunna göra det och på så sätt erhåller 

de balans. Tidigare teorier (Clark 2000; Zedeck & Moiser 1990) redogör för att arbete och övrigt 

liv ses som två olika domäner. Mattias och Stefan har väldigt svaga gränser och integrerar arbete 

och övrigt liv i stor utsträckning, vi ser därför ser att de nästintill enbart har en domän som 

inkluderar både arbete och övrigt liv. De hanterar saker utefter det som behöver göras, oavsett i 

vilken sfär de befinner sig i. Av respondenterna är de är också minst påverkbara av yttre 

omständigheter vad gäller känslor, vilket därför kan vara en bidragande faktor till att dem 

upplever sig ha balans, möjligtvis på grund av att de kan distansera sig från känslor i  övrigt liv 

och på arbetet. 

  

Nej jag är ganska opåverkbar på det sättet och det är ju både bra och dåligt. Jag blir ju 

aldrig tjurig på någon i min omgivning för att det är tungt på jobbet eller tvärtom. Jag har ett 

jämnt humör mest hela tiden. Jag är ju lite tråkigt beige på det sättet, att inte bli påverkad 

av yttre faktorer.  

  

På individnivå redogör Noon et al. (2013) för åtgärder individen själv kan göra för att underlätta 

vid skapande av balans, ett sätt är att söka sig till ett mer flexibelt arbete vilket vi ser att samtliga 

respondenter har gjort. De är alla positivt inställda till ett flexibelt arbete då det underlättar för 

dem att kunna hantera sina förpliktelser i både arbete och övrigt liv. Andra sätt som vi ser 

respondenter gör för att erhålla balans på är genom att sätta gränser i olika grad beroende på 

vilket behov av gräns som respektive respondent har. Det sker på varierande sätt, exempelvis 

genom att inte arbeta under vissa tider, att inte försöka att tänka på arbetet och att stänga av 

jobbmobilen stundtals. Att sätta gränser vid distansarbete genom att inta ett “arbetsläge” 

gentemot familjemedlemmar är ett ytterligare sätt som respondenter lyfter att de gör, vilket är 

något som Felstead et al. (2005) för ett resonemang om. Noon et al. (2013) beskriver hur 
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fördelning av arbetstid i hemmet kan underlätta vid skapande av balans medan Clark (2000) 

menar att balans kan skapas genom att låta arbetsrelaterat diskuteras hemma. Detta är något vi 

kan urskilja i vårt material. 

  

Att komplettera behov i respektive sfär ser vi är ett sätt som respondenter gör för att erhålla 

balans. Enligt Zedeck och Moiser (1990) innebär kompensationsteorin att en sfär kompletterar 

den andra sfären. Bland respondenter i vår studie förekommer det att arbetet ses som ett 

komplement till övrigt liv genom att de genom arbetet får bekräftelse för sin kunskap men också 

att de tillför något. Vi ser också att det övriga livet kompletterar arbetet genom träning och andra 

aktiviteter för att orka prestera på arbetet, detta går att koppla till det Clark (2000) beskriver att 

regelbundna pauser är nödvändigt för att individen ska orka prestera i båda domäner. De sociala 

behoven tillgodoses genom att umgås med familj och vänner i övrigt liv, däremot är denna 

uppfattning en aning splittrad då respondenter också menar att arbetet tillför ett socialt behov 

genom kollegor. 

  

De respondenter som upplever sig ha obalans menar att de blir påverkade av yttre faktorer i hög 

utsträckning, både känslor och händelser som händer i en av sfärerna spiller lätt över till den 

andra, detta är något som vi kan koppla till överspridningsteorin (Zedeck & Moiser 1990). 

Johanna beskriver tydligt hur hon är påverkbar av något som händer på arbetet och som sedan 

spiller över i hennes övriga liv: 

  

Jag är en ganska känslosam person. Så om någonting händer på jobbet måste jag hem 

och debriefa med min sambo och bara, hur ska jag göra det här? vad händer nu och vad 

tycker du? Så det påverkar jättemycket. 

  

Zedeck och Moiser (1990) redogör för konfliktteorin som innebär att framgång i en sfär kan 

leda till uppoffringar i den andra, något som i sin tur kan skapa konflikt. I materialet ser vi att 

respondenter gör uppoffringar i övrigt liv för att det ger framgång i arbetet, främst handlar det 

om att tiden uppoffras. Däremot ser vi inte att det leder till en konflikt för samtliga respondenter. 

För de som upplever sig ha obalans uppstår en konflikt då mer tid läggs ner på arbetet än övrigt 

liv, en orsak är på grund av att de vill prioritera övrigt liv i högre utsträckning än vad de gör 

idag. Detta går att koppla till det Greenhause och Beutell (1985) beskriver som en tidsbaserad 

konflikt.  

  

Klart jag.. Jag skulle vilja vara lite mer social på fritiden just nu, men jag vet ju att det 

kommer. Jag har ju haft min puckel nu egentligen, över nyår fram till förra veckan. Så nu 

börjar jag leva. 

  

Som en effekt av att tiden blir knapp så kan vi se att det även skapar en stress för de respondenter 

som anser att de har obalans. Det går därför att urskilja ett samband mellan den tidsbaserade 

konflikten och den stressbaserade konflikten. Agneta och Johanna beskriver att de uppoffrar 

privat tid till arbetet, till följd av detta påverkas tillgängligheten i övrigt liv och ett stresspåslag 

uppstår. Ur vårt material kan vi urskilja att respondenterna är okej med att ha obalans under en 
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viss tid eftersom de är medvetna om att obalansen inte varar för evigt. De har också en 

livssituation som ger dem förutsättningar till att kunna göra tidsmässiga uppoffringar i det 

övriga livet. För våra respondenter ser vi inte att digitaliseringen i sig bidragit till att obalans 

upplevs, utan att det snarare handlar om individens val och prioriteringar i arbetet och övrigt 

liv. Digitaliseringen har medfört att arbetet blivit desto mer intensivt på grund av möjligheten 

till att kunna arbeta när och var som helst, vilket kan ge en indirekt påverkan på individens 

obalans eftersom eventuellt mer tid uppoffras till arbetet än vid ett lägre tempo i arbetet. 

Däremot kan vi se att digitaliseringen skapat möjligheter för respondenterna eftersom 

förutsättningar ökat för att kunna anpassa arbetet med övrigt liv och övrigt liv med arbetet. På 

så sätt kan balans uppnås och därmed finns ett samband mellan digitalisering och balans i vår 

studie. 
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5. Sammanfattande diskussion 

I följande kapitel besvaras studiens frågeställningar utifrån de resonemang som framförts i vår 

analys och resultatdel. Vidare framförs studiens slutsatser, därefter diskuteras studiens styrkor 

och svagheter där även förslag till vidare forskning redogörs för.  

 

5.1 Slutsatser 

Följande frågeställningar formulerades utifrån studiens syfte och besvaras nedan: 

• Vad har yrkesverksamma för inställning till digitaliseringen i arbetet och dess 

förutsättningar till att vara oberoende av tid och rum? 

• Hur upplever yrkesverksamma att digitaliseringen påverkat gränsdragningen mellan 

arbete och övrigt liv? 

  

5.1.1 Vad har yrkesverksamma för inställning till digitaliseringen i arbetet och dess 

förutsättningar till att vara oberoende av tid och rum? 

Den inställning som finns till digitaliseringen i arbetet är främst positiv. En ökad tillgänglighet 

till digitala verktyg bidrar till att kommunikationen mellan parter blir enklare, i sin tur leder 

detta till att yrkesverksamma kan utföra arbetet när och var som helst vilket ses som positivt. 

Yrkesverksamma anser att det underlättar för att kunna hantera förpliktelser i båda sfärer och 

därmed erhålla balans. Att styra arbetets förläggning visar sig också öka individers motivation, 

kreativitet och energi. Egenföretagare ser också att digitalisering i arbetet leder till en ökad 

effektivitet i företaget då de själva liksom arbetstagare kan styra arbetet mer efter egna behov 

och önskemål.  

  

Däremot finns en medvetenhet om att digitaliseringen medför risker i arbetet. En effekt av 

digitaliseringen är att arbetet blir desto mer intensivt vilket kan det leda till att individer arbetar 

för mycket, men också att stress uppstår. Den ökade tillgängligheten till digitala verktyg medför 

att yrkesverksamma kan utföra arbetsuppgifter på de flesta tänkbara ställen. Yrkesverksamma 

arbetar idag på väg från en plats till en annan och exempelvis mellan möten vilket kan leda till 

att pauser försvinner. Förväntningar på tillgänglighet ökar vilket är ytterligare en risk då 

relationer tenderar att bli mer splittrade eftersom individer inte helt och hållet är närvarande i 

fysiska sammanhang. Detta på grund av att det är möjligt att ständigt vara uppkopplad till andra 

genom digitala verktyg. 

  

5.1.2 Hur upplever yrkesverksamma att digitaliseringen påverkat gränsdragningen 

mellan arbete och övrigt liv? 

Yrkesverksamma upplever att digitaliseringen har bidragit till att gränsen mellan arbete och 

övrigt liv blivit diffus. Till följd av den digitala utvecklingen har flexibilitet, permeabilitet och 

tillgänglighet ökat, vilka är faktorer som kännetecknar den diffusa gränsen. Gränsen blir mer 

diffus av flexibilitet eftersom yrkesverksamma kan ta med arbetsrelaterade uppgifter hem och 

har möjligheten till att kunna gå från arbetet under arbetstid för att utföra privata 

angelägenheter. Till följd av att både arbetet och det övriga livet genom digitala verktyg är 
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tillgängligt i hög grad så sker det ofta psykiska övergångar mellan sfärerna bland 

yrkesverksamma, därav kännetecknas gränsen av en ökad permeabilitet på grund av 

digitaliseringen. Telefonsamtal från övrigt liv sker på arbetet och arbetsrelaterade mail påverkar 

individers permeabilitet vid befinnande i övrigt liv. Förväntningar på tillgänglighet har ökat till 

följd av digitaliseringen på grund av att en obegränsad uppkoppling allt mer börjar bli en norm. 

Med bakgrund till möjligheten som finns till att kunna vara tillgänglig för arbete i övrigt liv och 

för övrigt liv i arbetet, uppstår också förväntningar på att individer ska vara ständigt tillgängliga 

något som leder till att yrkesverksamma upplever att gränsen mellan sfärerna blir diffus. 

Tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv upplever yrkesverksamma är svåra att upprätthålla 

då digitaliseringens effekter medför att sfärerna alltmer integreras i varandra.  

  

5.1.3 Syftet besvaras 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur yrkesverksamma upplever att digitaliseringen 

påverkat relationen mellan arbete och övrigt liv. Vi har med bakgrund i våra frågeställningar 

kommit fram till att relationen mellan arbete och övrigt liv har påverkats genom att gränsen 

mellan sfärerna blivit diffus. Till följd av den diffusa gränsens kännetecken av ökad flexibilitet, 

permeabilitet och tillgänglighet finns en positiv inställning till att digitaliseringen underlättar 

för yrkesverksamma att kunna hantera förpliktelser i båda sfärer, det finns däremot också en 

medvetenhet kring vilka risker digitaliseringen kan medföra. 

 

5.2 Diskussion  

Med bakgrund i digitaliseringens snabba framväxt har studieområdet varit mycket intressant att 

studera och vi har fått en stor inblick och kunskap om digitaliseringens påverkan på relationen 

mellan arbetet och det övriga livet. Med ett tydligt och avgränsat syfte redan från start kunde vi 

utifrån relevant teori skapa en intervjuguide med frågor som gav oss ett uttömmande empiriskt 

material, något som i sin tur bidrog till att vi kunde besvara frågeställningarna. De slutsatser vi 

kom fram till är kärnfulla och konkreta, något som vi anser stärker vår uppsats. En intressant 

teori som vi inte har med men som vi ser nu i efterhand hade varit relevant att inkludera i vår 

teoretiska referensram är Karaseks krav- och kontrollmodell. Vid analys av studieområdet såg 

vi att en del av vårt empiriska material skulle kunna kopplats till modellen, därmed ser vi också 

att den här modellen är användbar vid vidare forskning om digitalisering och work-life balance.  

 

Respondenterna i vår studie tillhör olika generationer då vi ville täcka in fler upplevelser. I vår 

kvalitativa studie kan vi se att det finns tendenser till generationsskillnader vad gäller 

digitaliseringen och dess tillgänglighet. Vid vidare forskning skulle det vara intressant att 

genomföra en kvantitativ studie då det skulle kunna göras en generell slutsats om det är så att 

förväntningar på tillgänglighet skiljer sig mellan Generation X och Y. Däremot har vi genom 

en kvalitativ studie kunnat fånga fler upplevelser från individer i olika åldrar, vilket vi anser 

stärker vår uppsats då vi har både respondenter som är uppvuxna med digitaliseringen och 

respondenter som upplevt tiden innan den digitala utvecklingens snabba framfart.  
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En ytterligare intressant aspekt hade varit att undersöka hur yrkesverksamma upplever att 

digitaliseringen påverkat relationen mellan arbete och övrigt liv idag och jämföra med hur 

relationen mellan arbete och övrigt liv såg ut innan digitaliseringen. På så sätt skulle ett 

intressant jämförelseperspektiv i tid kunna erhållas, däremot ser vi en svaghet med denna typ 

av studie då det förutsätter att respondenterna verkligen kommer ihåg sina upplevelser av work-

life balance för x antal år sedan. Tillförlitligheten kan möjligen bli sämre då respondenter 

eventuellt måste försöka minnas. 

 

Vår studie baseras på upplevelser från sex personer som befinner sig högt upp, alternativt 

relativt högt upp i en organisationshierarki. Vid senare forskning skulle det vara intressant att 

inkludera fler respondenter för att därmed kunna täcka in ännu fler upplevelser, möjligen från 

personer som också befinner sig längre ner i en organisationshierarki. För oss var det däremot 

inte möjligt att inkludera fler respondenter på grund av tidsaspekten, något som skulle kunna 

ses som en svaghet med studien.  

 

Vi tror att individer med hjälp av den ökade tillgängligheten till digitala verktyg gör olika typer 

av intryck. Till en början var vår tanke att inkludera en större del intrycksstyrning i studien, 

men vi insåg efter genomförande av de första intervjuerna att det skulle behövas en mer 

grundlig och djup metod för att fånga respondenternas intrycksstyrning. En kombination av 

intervju och observation hade möjligen kunnat bidra till att vi kunnat inkludera mer 

intrycksstyrning i studien och därmed få en ärlig och sann bild av intrycket. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
 
 

 
 



 38 

6. Referenslista 
Allvin M, Aronsson G, Hagström T, Johansson G & Lundberg U (2006): Gränslöst arbete – 

socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 

  

Alsop R (2008): The Trophy Kids Grow Up: How the Millennial Generation Is Shaking Up 

the Workplace. San Francisco: Jossey-Bass.  

  

Aronsson G (2018a): “Gränslöst arbete – introduktion” i Aronsson G (red) Gränslöst arbete - 

En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. 

Danagård Litho: Arbetsmiljöverket (s 11-20). 

  

Aronsson G (2018b): “Gränslösa krav – gränslösa möjligheter” i Aronsson G (red) Gränslöst 

arbete - En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. 

Danagård Litho: Arbetsmiljöverket (s 84-93). 

  

Bergman A (2011): ”Otillräcklighet – den passionerade exploateringens bittra eftersmak” i 

Bergqvist T, Gillberg G & Ivarsson L (red) Arbete: Passion och exploatering. Växjö: 

Linnéuniversitetet (s 106-122).  

  

Bergman A & Ivarsson L (2010): Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund. En 

utmaning för handeln som arbetsplats. Karlstad University Studies 2010:27. Karlstad: 

Karlstad University.  

  

Bergman A & Gardiner J (2007): Employee availability for work and family: Three Swedish 

case studies”. Employee Relations, Vol 29, No 4, pp 400-414.  

  

Bergman A & Gustafson P (2008): “Tjänsteresor, tillgänglighet och relationen mellan arbete 

och familjeliv”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol 14, No 2, pp 11-28. 

  

Chesley N, Moen P & Shore R.P (2003): “The new technology climate: Work and family in 

the information age” i Moen P (red) It’s About Time: Couples’ Strategies, Strains and 

Successes. Cornell, NY: Cornell University Press, pp 220–241  

 

Clark SC (2000): Work/family border theory: A new theory of work/family balance. Human 

Relations, Vol 53, No 6, pp 747–770. 

  

Claussen T & Karlsson J Ch (2009): Den sköra balansen - Arbetslivet mellan flexibilitet och 

stabilitet. Arbetsliv i omvandling: Växjö universitet 

  

Cöster M & Westelius A (2016): Digitalisering. Stockholm: Liber. 

  



 39 

Felstead A, Jewson N & Walters S (2005): Changing places of work. New York: Palgrave 

Macmillan. 

  

Furåker B (2009): ”Arbetsmarknaden” i Bengtsson M & Berglund T (red) Arbetslivet. Lund: 

Studentlitteratur (s 61-84). 

  

Goffman E (2009): Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik. Smedjebacken: 

ScandBook. 

  

Greenhaus JH & Beutell NJ (1985): Sources of Conflict Between Work and Family Roles. 

Academy of Management Review, Vol 10, No 1, pp 76-88. 

 

Guest DE (2002): Perspectives on the Study of Work-life Balance. Social Science 

Information, Vol 41, No 2, pp 255-279.  

  

Gulliksen J, Lantz A, Walldius Å, Sandblad B & Åborg C (red) (2015): Digital arbetsmiljö.  

Elanders Sverige: Arbetsmiljöverket. 

 

Grönlund A (2004): Flexibilitetens gränser: Förändring och friktion i arbetsliv och familj. 

Umeå: Boréa bokförlag. 

  

Hall D & Richter J (1988): Balancing Work Life and Home Life: What Can Organizations Do 

to Help. Academy Of Management Executive (08963789), Vol 2, No 3, pp 213-223. 

Halpern DF & Murphy SE (2005): From balance to interaction: Why the metaphor is 

important i Halpern DF & Murphy SE (red) From work-family balance to work-family 

interaction: Changing the metaphor. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum (s 3-10). 

  

Hochschild AR (2001): The Time Bind. When work becomes home and home becomes work. 

Andra upplagan. New York: Holt  

  

Jackson M (2005): ”The Limits of Connectivity: Technology and 21st-Century Life” i 

Halpern DF & Murphy SE (red) From Work-Family Balance to Work-Family interaction: 

Changing the Metaphor. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum (s 135-148). 

  

Jonsson D (2007): “Flexibility, Stability and Related Concepts” i Furåker B, Håkansson K & 

Karlsson J Ch (red) Flexibility and Stability in Working Life. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan (s 30-41). 

  

Karlsson J Ch (2007): For Whom Is Flexibility Good and Bad? An Overview i Furåker B, 

Håkansson K & Karlsson J Ch (red) Flexibility and Stability in Working Life. Basingstoke: 

Palgrave Macmillan (s 18-29). 



 40 

  

Kylin C (2007): Coping With Boundaries: A Study On The Interaction Between Work And 

Non-Work Life In Home-Based Telework. Stockholm: Department of Psychology, Stockholm 

University. 

  

Landsorganisationen i Sverige (2006): Avtal om distansarbete [Elektronisk] 

Tillgänglig: http://www.lo.se/start/material/avtal_om_distansarbete (2018-05-17). 

  

Lantz A (2013): Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

  

Lisem K (2017): Generation Y and the World of Work in the Future. Journal Of Media 

Research, Vol 10, No 1, pp 3-12. 

  

Nationalencyklopedin (2018): It. Tillgänglig:  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/it  (2018-03-21). 

  

Noon M, Blyton P & Morrell K (2013): The realities of work – experiencing work and 

employment in contemporary society. England: Palgrave Macmillan. 

  

Mellner C (2018) “Strategier, gränskontroll och ledarskap i gränslöst arbete” i Aronsson G 

(red) Gränslöst arbete - En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett 

gränslöst arbetsliv. Danagård Litho: Arbetsmiljöverket (s 37-45). 

 

Murphy SE & Zagorski D (2005): Enhancing work-family and work-life interaction: the role 

of management i Halpern DF & Murphy SE (red) From work-family balance to work-family 

interaction: Changing the metaphor. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum (s 27-48). 

  

Patel R & Davidson B (2011): Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

  

Repstad P (2007): Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 

Lund: Studentlitteratur. 

  

Ryen A (2004): Kvalitativ intervju. Malmö: Liber. 

  

SOU 2015:28. Gör Sverige i framtiden – digital kompetens. Stockholm. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-

sverige-i-framtiden--digital-kompetens-sou-201528 (2018-03-21). 

  

Söderström J (2015): Jävla skitsystem: Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet - 

och hur vi kan ta tillbaka kontrollen. Stockholm: Karneval förlag. 

  

http://www.lo.se/start/material/avtal_om_distansarbete
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/it
http://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-sverige-i-framtiden--digital-kompetens-sou-201528
http://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-sverige-i-framtiden--digital-kompetens-sou-201528


 41 

Taewoo N (2014): Technology Use and Work-Life Balance. Applied Research in Quality of 

Life, Vol 9, No 4, pp 1017-1040.  

 

Toivanen S (2018): “Arbetsmiljö och utformning av aktivitetsbaserade kontor” i Aronsson G 

(red) Gränslöst arbete - En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett 

gränslöst arbetsliv. Danagård Litho: Arbetsmiljöverket (s 73-81). 

  

Trost J (2010): Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

  

Valcour PM & Hunter LW (2005): Technology, organizations, and work-life integration i EE 

Kossek EE & Lambert SJ (red) Managing work-life integration in organizations: Future 

directions for research and practice. Mahwah: Erlbaum. (s 61–84). 

  

Zedeck S & Mosier K (1990): Work in the family and employing organization. The American 

Psychologist. Vol 45, No 2, pp 240-251.  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Bilagor 
Nedan presenteras informationsbrevet som skickades ut till studiens respondenter och studiens 

intervjuguide.  

 

Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej! 

  

Vi heter Linnéa Karlsson och Isabella Kindbom och läser vår sista termin på personal- och 

arbetslivsprogrammet vid Karlstads universitet. Just nu läser vi Arbetsvetenskap C där det ingår 

ett examensarbete som vi för närvarande arbetar med. I vårt examensarbete ingår det att skriva 

en C-uppsats och vi har valt att undersöka hur yrkesverksamma upplever att digitaliseringen 

påverkat relationen mellan arbete och övrigt liv. 

  

Den digitala utvecklingen som bland annat medfört en ökad möjlighet till att kunna vara 

tillgänglig när och var som helst ser vi som en intressant aspekt att undersöka kopplat till 

relationen mellan arbetet och det övriga livet. Det övriga livet inkluderar din tid utanför arbetet, 

ditt privatliv. 

  

Vi har kontaktat dig eftersom vi är intresserade av att ha dig som intervjuperson i vår studie. 

Under intervjun kommer vi ställa frågor som rör relationen mellan arbetet och det övriga livet 

samt frågor om din uppfattning av digitaliseringens påverkan. Du behöver inte ha någon 

förkunskap om ämnet för att kunna svara på de frågor som vi kommer att ställa. 

  

Den information du ger oss i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga, du 

kommer inte att kunna bli identifierad genom att medverka i vår undersökning. Det är vi och 

vår handledare som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. 

  

Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill. 

Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter. 

  

Nedan finns våra kontaktuppgifter. Tveka inte att höra av dig ifall du skulle fundera på något 

angående intervjun eller det vi undersöker. Om det önskas så kan vi skicka vår uppsats när den 

är klar och betygsatt där du kan ta del av vårt resultat med undersökningen och hur vi gått 

tillväga under arbetets gång. 

  

  

Med vänliga hälsningar, 

Linnéa Karlsson 

Isabella Kindbom 

  

Kontaktuppgifter: 

Linnéa Karlsson 

Mobil: 072 xxx xx xx 

  

Isabella Kindbom 

Mobil: 072 xxx xx xx 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken arbetstitel har du? 

3. Vilken anställningsform har du?  

4. Hur många timmar i veckan arbetar du? 

5. Hur ser din familjesituation ut?  

 

Work-life balance, om begreppet - För att få en verklighetsbild av de intervjuades syn 

på begreppet 

6. Vad tänker du på när du hör begreppet work-life balance? 

 

Obalans och dess konflikter 

7. Hur upplever du att krav från arbetet påverkar ditt övriga liv?  

8. Hur upplever du att krav i ditt övriga liv påverkar arbetet? 

9. Vilken aspekt anser du påverkar dig mest - krav från arbetet eller krav från ditt övriga liv?  

 

Teorier om relationen mellan arbete och övrigt liv 

10. Hur upplever du att arbetsrelaterade känslor och händelser påverkar ditt övriga liv?  

11. Hur upplever du att känslor och händelser som uppstått hemma påverkar dig när du 

kommer till arbetet? 

12. Vad gör du för att tillgodose behov som inte uppfylls i arbetet? 

13. Känner du att du helt och hållet skiljer mellan arbete och övrigt liv - att de inte påverkas 

på något sätt av varandra? 

14. Om ja, hur skiljer du arbetet och det övriga livet från varandra?  

15. Vad är huvudorsaken till att du lönearbetar?  

16. Hur tänker du kring att göra uppoffringar i övrigt liv för att det kan ge dig framgång i ditt 

arbete?  

  

Digitalisering 

17. Vad tänker du på när du hör begreppet digitalisering? 

18. Är du positivt eller negativt inställd till digitala utvecklingen i arbetet och det övriga livet? 

19. Vilka digitala verktyg använder du i arbetet? Vilka av dessa kan du ta med dig hem? 

20. Vilka privata angelägenheter ägnar du dig åt på arbetet?  

21. Vilka fördelar och möjligheter ser du att digitaliseringen gett dig i ditt arbetsliv och övrigt 

liv?  

22. Vilka nackdelar och risker ser du att digitaliseringen gett dig i ditt arbetsliv och övrigt 

liv?   

23. Känner du att du har den kunskap som krävs för att arbeta digitalt? 

24. Hur upplever du att digitala system som finns på din arbetsplats påverkar dig 

känslomässigt? 

25. Hur upplever du att den digitala utvecklingen påverkat dig? 

26. Vad tänker du kring obegränsad uppkoppling? 

27. Vad har du för förväntningar på att andra ska vara nåbara?  

 

Permeabilitet/Flexibilitet 

28. Hur kan du mentalt påverkas av något arbetsrelaterat när du är hemma och inte arbetar?  
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29. Hur kan du mentalt påverkas av något hemrelaterat när du är på arbetet och arbetar? 

30. I vilken utsträckning ger din arbetsgivare dig utrymme att bestämma när, var och hur 

arbetsuppgifterna ska utföras? 

31. Vad har du för inställning till flexibelt arbete?  

32. Hur ofta förekommer det att du utför arbete på annat ställe än på arbetsplatsen? 

33. Hur ser din arbetsmiljö ut när du inte arbetar från arbetsplatsen?  

34. Vad använder du för arbetsrelaterade redskap vid utförande av arbete på annan plats? 

35. Varför utförs inte arbetet på arbetsplatsen? 
 

Balans 

36. När anser du att du har balans?  

37. Vad gör du för att skapa balans mellan arbetet och ditt övriga liv?  

38. Vad tycker din omgivning om ditt sätt att skapa balans på? 

39. Hur arbetar organisationen med att skapa förutsättningar för dig som arbetstagare vad 

gäller balans?  

40. Vad tycker du om de förutsättningar som organisationen ger dig för skapandet av balans?  

 

Intrycksstyrning 

41. Upplever du att du har olika roller beroende på vart och med vilka du befinner dig med? 

42. Hur tänker du kring andras åsikter om din roll i arbetet? 

43.  Hur tänker du kring andras åsikter om din roll i övrigt liv? 

44. Hur påverkar normer i din omgivning dig i arbetet och i ditt övriga liv?  

45. Hur ställer du dig inför att besvara mail under kvällstid?  

46. Hur ställer du dig inför att självvalt skicka mail under kvällstid? 

 

Avslutande fråga: 

Hur upplever du att gränsdragning mellan arbetet och övrigt liv påverkats på grund av 

digitaliseringen? 
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