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Förord 
Denna uppsats skrevs som examensarbete inom företagsekonomi med inriktning management 

och organisationsteori på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet under höstterminen 

2021.  

 

Till att börja med vill vi ge ett stort tack till alla våra respondenter som möjliggjort rapporten 

genom att bidra med sin gemensamma kunskap, tid och insikter. Vidare vill vi också tacka 

vår handledare Vedran Omanović som väglett med goda råd och stöd från processens början, 

genomförande och slutförande. Slutligen vill vi ge ett stort tack till våra opponenter som givit 

feedback, nya insikter och givande diskussioner under arbetets gång.  

 

God läsning!  

 

Kajsa Arvidsson & Christopher Samuelsson 

Göteborg, januari, 2022 
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Abstract 
For a long time, the opportunity to work in a place other than the office environment has been 

a benefit many have not been able to take advantage of. However, the boundary-less work has 

grown with the information technological development. In connection with the restrictions 

introduced by the Swedish Public Health Agency because of the Covid-19 pandemic, a large 

part of Sweden's office workers was forced to work from a place other than the office. Working 

from home may sound like a good idea at first, however it is not a completely positive 

experience and office workers need to be able to manage the situation when the workplace 

takes up space in their own home. 

 

What do office workers think about working from home and how do they motivate themselves 

to do the work when they are sitting at home? We have looked at aspects such as the integration 

or segmentation between private and working life, job satisfaction, and what motivation looks 

like while working from home. We have analyzed the results with the help of Herzberg's Two-

Factor Theory as well as studies within remote work and leadership. The study was conducted 

with 15 qualitative interviews where the respondents are salaried employees active in the 

Gothenburg region. In general, office workers thrive on their newfound freedom, but there are 

areas for improvement regarding social isolation, skills development, and leaves us questioning 

what is to be regarded as freedom.  

 

Keywords: Boundary-less work, motivation, employee ship, job satisfaction, remote work, 

telework  
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Sammanfattning 
Att arbeta hemifrån eller från annan plats har länge inneburit en individuell överenskommelse 

med arbetsgivaren. I takt med den informationsteknologiska utvecklingen har tjänstemän 

kunnat erbjudas möjligheten att arbeta hemifrån, med följden att arbetet kan tas ut från sin 

tidsrumsliga begränsning. I samband med de restriktioner Folkhälsomyndigheten tog fram till 

följd av Covid-19 pandemin blev en stor del av Sveriges tjänstemän tvingade att arbeta 

hemifrån. Att arbeta hemifrån kan initialt anses som en förmån men det är inte en enbart positiv 

upplevelse och tjänstemän är tvungna att hantera situationen när det avlönande arbetet tar upp 

plats i hemmet. 

 

Hur upplever tjänstemän att det är att arbeta hemifrån, och hur håller de sig motiverade? Vi har 

tittat på vilka aspekter som gränsdragning mellan privat- och arbetsliv, hur ledarskap fungerar 

på distans och motivation. Detta har vi analyserat med hjälp av Herzbergs tvåfaktorsteori samt 

forskning inom distansarbete och arbetstillfredsställelse. Studien har genomförts med 15 

kvalitativa intervjuer där respondenterna är tjänstemän verksamma inom Göteborgsregionen. 

Generellt sett trivs tjänstemän med deras nyvunna upplevda frihet, men det finns 

förbättringsområden rörande social isolering, kompetensutveckling, och får oss att reflektera 

vad som faktiskt anses vara frihet. 

 

Nyckelord: Gränslöst arbete, motivation, medarbetarskap, arbetstillfredsställelse, 

distansarbete



 3 

Innehållsförteckning 
1 Inledning 5 

1.1 Bakgrund 5 

1.2 Problemformulering 6 

1.3 Syfte och frågeställningar 7 

1.4 Avgränsningar 7 

1.4.1 Definitioner 7 

1.5 Tidigare studier  8 

1.6 Disposition 9 

1.7 Bidrag till forskning 9 

2 Teoretisk referensram 10 

2.1 Att arbeta hemifrån 10 

2.1.1 Gränsdragning, segmentering och integrering 11 

2.2 Ledarskap, sammanhanget och medledarskap 12 

2.3 Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation 13 

3 Metod 15 

3.1 Kvalitativ metod 15 

3.2 Urval 15 

3.2.1 Litteratur 15 

3.2.2 Respondenter 16 

3.3 Semistrukturerad intervju och genomförande 17 

3.4 Analys och tolkning 18 

3.5 Etiskt förhållningssätt 18 

3.6 Metodkritik 19 

4 Empiri 20 

4.1 Att arbeta flexibelt 20 

4.2 Direktiv och policys på arbetsplatsen 20 

4.3 Drivkrafter 22 

4.4 Om tillgänglighet och social påverkan 24 

4.5 Gränshantering 26 

5 Analys & Diskussion 28 

5.1 Att arbeta gränslöst 28 

5.2 Ledarskap 29 

5.3 Att trivas distans 30 

6 Slutsats 32 

6.1 Hur upplever anställda tjänstemän gränslöst arbete? 32 

6.2 Vad motiverar anställda att jobba under gränslöst arbete? 33 



 4 

6.3 Förslag till vidare forskning 34 

Referenslista 35 

Bilagor 37 

Bilaga 1 37 

 



 5 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Begreppet distansarbete etablerades under 1970-talet och refererade då till lågavlönat 

kontorsarbete som utfördes innanför hemmets fyra väggar (Allvin et al, 2006). Under de 

senaste decennierna har delar av arbetslivet gått mer och mer mot att vara flexibelt, i 

förhållande till när och var det avlönade arbetet utförs (Arbetsmiljöverket, 2018). Utvecklingen 

har främjats av den informationstekniska utvecklingen, och konsekvenserna har medfört att det 

avlönade arbetet har tagit plats på områden som tidigare varit vikt åt privatlivet (van der Lippe 

& Lippényi, 2019). Att arbeta på det här sättet kännetecknas av dess digitala förutsättningar 

och idag kopplar vi distansarbete till flexibla arbetsvillkor och en organisatorisk frihet i tid och 

rum (Allvin et al, 2006), en annan benämning på detta är gränslöst arbete vilket 

Arbetsmiljöverket (2018) beskriver som en arbetsform där anställda sömlöst kan skifta fokus 

mellan arbetsuppgifter och sitt privatliv på arbetsplatsen, i hemmet, och på andra uppkopplade 

platser utan att byta miljö.  

 

Digitala verktyg främjar och möjliggör det gränslösa arbetet, när den anställde kan få åtkomst 

till sin arbetsgivares nätverk från sin egen hemmiljö. För både arbetsgivaren och arbetstagaren 

innebär den här utvecklingen att tidigare förgivettagande gränsdragningar mellan olika 

områden utmanas, både av den tekniska utvecklingen och av sociala och kulturella processer 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Gränserna kan också förflyttas genom överenskommelser eller mer 

formella förhandlingar, som avtal eller lagar. Ett flexibelt arbetssätt kan också innebära 

förändringar i den fysiska miljön på arbetsplatsen, där aktivitetsbaserade kontor är en del av 

utvecklingen. Ett underliggande syfte med ett sådant här typ av kontor, där de anställda inte 

har sina egna platser, och flyttbara digitala hjälpmedel är att själv ytorna kan minskas genom 

att de anställda väljer att arbeta hemifrån (Arbetsmiljöverket, 2018).  

 

Det flexibla arbetssättet har under de senaste decennierna tagit allt större mark, en förändring 

som främjats av digitaliseringen (Arbetsmiljöverket, 2018). För en enskild anställd innebär det 

att denne sömlöst kan skifta fokus mellan arbetsrelaterade uppgifter och privata ärenden utan 

att behöva byta miljö. Att arbeta på ett sådant sätt kännetecknas av digitala förutsättningar som 

både främjar och möjliggör ett gränslöst arbete. För arbetsgivaren och arbetstagaren blir 

konsekvensen att tidigare förgivettagna gränser mellan arbete och privatliv suddas ut, och som 

i ett uppgiftsorienterat arbete kan regleras formellt och informellt (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Dessutom förändras sammanhanget som chefer och ledare interagerar med sina medarbetare, 

och med ett anpassat ledarskap kan medarbetares arbetsmoral och motivation påverkas 

(Hughes et al, 2006 i Sveningsson & Alvesson, 2010).  

 

Det gränslösa arbetet handlar ur den anställdes perspektiv främst om åtaganden och uppgifters 

gränser både tidsligt och rumsligt inom en organisationsstruktur. Men det handlar även om 

prestationskrav och acceptansgränser. Ur ett teoretiskt perspektiv förstås gränsdragning utifrån 

människans behov av kontroll och fokuserar på att människor skapar, avgränsar och 

klassificerar för att förenkla sina relationer till sin omgivning (Hochschild, 1997). Tjänstearbete 
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framför allt är i stor grad uppgiftsfokuserat, och handlar om att lösa problem eller utveckla 

organisationer. Manuella uppgifter automatiseras och arbetet styrs mot mer komplexa uppgifter 

som inte är lika enkla att tidsbestämma eller styra i detalj då även det ingår som en 

arbetsuppgift. En organisatorisk förändring som kan förstås utifrån begreppet medledarskap, 

som belyser anställdas förhållningssätt till sitt arbete och organisationer (Sveningson & 

Alvesson, 2010). Denna typ av problemorienterat arbete där arbetssätt och upplägg är en del 

att arbetet i sig ses av Arbetsmiljöverket (2018) som mål för arbetslivets reformering. Genom 

att se på vilken påverkan distansarbete har och hur medarbetare agerar inom ramen för ett 

flexibelt arbete har organisationer och ledare möjligheter att kontinuerligt motivera bidra till 

att dess medarbetare arbetar bättre, mer kvalificerat och för organisationens fortsatta utveckling 

(Herzberg, Mausner, & Snyderman Bloch, 2010).  

1.2 Problemformulering 

Våren 2020 införde Folkhälsomyndigheten (FHM) en rekommendation om distansarbete till 

följd av den globala pandemin som följde efter spridningen av Covid-19. Det medförde att 

många företag stängde kontor och arbetsplatser och deras anställda blev påtvingade hemarbete. 

Distansarbetet har i och med detta blivit vardag för många tjänstemän. Många anställda har 

arbetat på distans under det senaste ett och ett halvt år, till följd av detta har de vant sig vid mer 

flexibla förhållanden i denna tidsperiod som präglats av det gränslösa arbetets för- och 

nackdelar (Arbetsmiljöverket, 2018). Fördelarna består exempelvis i minskad eller helt 

obefintlig pendlingstid till arbetet, ökade möjligheter till att börja tidigare eller senare på dagen 

för att hinna med privata ärenden under den del av dagen som tidigare varit vigd åt arbete. 

Bland nackdelarna finns svårigheten att göra en tydlig gränsdragning mellan det privata och 

arbetet, vad som är arbetstid och vad som är fritid. Gränslöst arbete kan som begrepp upplevas 

individfokuserat, och lägga en tonvikt i hur individen upplever sin arbetssituation. Det är dock 

en konsekvens över hur arbetsplatsen förhåller sig till sina anställda och vad som anses önskas 

vara en optimal arbetssituation för båda parter. Arbetslivet beskrivs att det är i ständig 

utveckling, och att det ställer krav på medarbetarnas kompetens till att hantera problemlösning 

och information (Regeringskansliet 2017).  

 

Under de här förutsättningar har anställda en större bestämmanderätt över när och hur 

arbetsuppgifterna ska genomföras, samtidigt förväntas de ta ett större ansvar över sin 

arbetssituation. Genom begreppen arbetstillfredsställelse kan specifika aspekter av arbetet 

betonas, och möjliggör en förståelse för hur en anställd upplever och motiveras av sitt arbete 

(Aronsson et al (2012). I ett flexiblare arbetssätt får de anställdas inställning och 

förhållningssätt till sitt eget arbete allt större betydelse, där de anställda i större utsträckning 

både får och förväntas ta ansvar över var och när arbetsuppgifterna ska genomföras 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Med andra ord går det att påstå att under det flexibla arbetssättet 

blir den anställde sin egen ledare, vilken kräver en kompetens och kunskap för att kunna planera 

arbetet genom att strukturera upp arbetsuppgifter, rutiner och engagemang för att på egen hand 

tidsbestämma uppgifter, fördela sina egna resurser och tid för att orka med arbetsbördan. En 

annan viktig aspekt vid ett problemorienterat arbetssätt, vilket är vanligt för tjänstemäns arbete, 
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är att tankar på arbetet som olösta frågor och konflikter fortsätter när arbetsdagen tar slut, när 

den anställde är på fritidsaktiviteter, eller ska varva ner för dagen (Hansen, 2004).  

 

Efter att Folkhälsomyndigheten tog bort rekommendationerna om hemarbete har många 

företag fortsatt att helt eller delvis fortsatt tillämpa hemarbete. Att arbeta gränslöst kan till en 

början främst anses beröra den anställdas perspektiv, men som oundvikligen är en konsekvens 

av dennes arbetsplats. I förlängningen är det också en återspegling över organisationens policys 

och regleringar samt ledares förhållningssätt och vanor. I slutändan är det också arbetsplatsen 

som drabbas om den anställda inte klarar av sina arbetsuppgifter. Av den anledningen ser vi att 

det är av intresse för organisationsforskning att utifrån tjänstemannaperspektivet utföra en 

undersökning om hur tjänstemän upplevt perioden då FHM’s rekommendationer trädde i kraft 

till att de upphörde.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur tjänstemän som arbetat helt eller delvis hemifrån 

till följd av Covid-19 pandemin upplevt sin arbetssituation och arbetstillfredsställelse under 

perioden mars 2020 till december 2021. Studien utgår från tjänstemäns upplevelser för att 

belysa de anställdas perspektiv och därmed fördjupa synen på det flexibla arbetet inom 

organisationer.  

 

• Hur upplever anställda tjänstemän gränslöst arbete?  

• Vad motiverar anställda att jobba under förutsättningarna för ett gränslöst arbete?  

1.4 Avgränsningar 

Studien är geografiskt avgränsad till tjänstemän som är anställda inom kommunala och privata 

organisationer inom Göteborgsregionen. De medverkande respondenterna är uteslutande 

tjänstemän som helt eller delvis arbetat på distans under perioden 2020 och 2021. Litteraturen 

som används i rapporten fokuserar på distansarbete, arbetstillfredsställelse och motivation samt 

ledarskap då vi ser att det tillför nyans till sammanhanget som respondenterna befinner sig i. 

1.4.1 Definitioner 

Ett gränslöst arbete kännetecknas av dess oberoende till tid och rum, det kan genomföras 

närsomhelst och varsomhelst (Allvin et al, 2006). Det innebär att arbetet inte är bundet till en 

plats eller tid, och innebär att organisationen inte längre står för hur arbetsdagen ska läggas 

upp, eller hur uppgifter ska genomföras. I rapporten nämns löpande begreppen flexibelt arbete 

och distansarbete, två begrepp som liknar det gränslösa arbetet och kan användas som 

synonymer. Flexibelt arbete som term kan uppfattats som mer positiv än gränslöst arbete, och 

av den anledningen valde vi att använda oss av den termen i kombination med gränslöst arbete 

i intervjufrågor, för att få fram fler nyanser av att arbeta gränslöst och inte riskera att stänga 

samtal på grund av ordval respondenten anser vara negativ. Distansarbete är enligt 

Tillväxtverkets definition konkretiserat som ordinarie arbetsuppgifter som utförs av en anställd 

på en annan fysisk plats än arbetsplatsen, skillnaden från gränslöst arbete är att detta begrepp 
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även innefattar arbete som inte påverkats av digitaliseringen, eller behövs utföras med hjälp av 

digitala hjälpmedel. 

 

I texten nämns löpande begrepp tjänsteman, enligt Nationalencyklopedin (NE) vanligtvis en 

löntagare med arbetsledande eller förvaltande arbete och det är definitioner vi utgått från även 

i denna uppsats.  

1.5 Tidigare studier  

Inom managementforskning kopplat till Covid-19 pandemin och distansarbete lyfter Franken, 

E. Bentley, T. Shafaei, A. Farr-Wharton, B. Onnis, L. & Omari, M. (2021), och Muzio & Doh 

(2021) den påverkan som Covid-19 pandemin haft på företag och anställda som ett skifte av 

policys, där distansarbete varit ett påtvingat arbetssätt för flera arbetsplatser. Med den 

påtvingade flexibiliteten har konsekvenserna varit att både företag och deras anställda har varit 

tvungna att anpassa sig till nya krav och nya upplägg gällande arbetssätt. Muzio & Doh (2021) 

lyfter denna kontext och dess konsekvenser för framtida managementforskning, där fokus 

bland annat läggs på koordinering i arbetslivet och relaterade uppgifter samt aktiviteter. Där 

svårigheterna med att förflytta existerande procedurer, rutiner och system att fungera optimalt 

vid distansarbete och när medarbetare inte befinner sig på samma plats förflyttas sättet att 

strukturera arbetet till vad som produceras och slutprodukten i sig. Det vill säga att för den 

anställde som arbetar på det här sättet blir det viktigare att uppnå satta mål än att visa de rätta 

typerna av beteende som kan visa sig i en kontorsmiljö. Den här förflyttningen av kontroll kan 

jämföras med den pågående trenden att förflytta ansvar till den anställda i ett uppgiftsorienterat 

arbetssätt som Arbetsmiljöverket (2018) nämner. Detta benämner Muzio & Doh (2021) som 

en decentraliseringsprocess som sker genom tekniska hjälpmedel och processer, med 

exempelvis nätverk som den anställde kan komma åt hemifrån. Ett sånt här arbetssätt existerade 

innan Covid-19 pandemin, men författarna lyfter att trenden accelererar och förstärks av den.  

 

Med hjälp av nya teknologier som etableras under pandemin möjliggörs även andra metoder 

till att hantera arbetsuppgifter, vilket sparar både tid och kostnader för den anställde och för 

verksamheter och dessutom ökar den upplevda arbetstillfredsställelse (Hanson, 2004; Conway 

W et al, 2020). En ytterligare aspekt som lyfts inom organisationsforskningen kopplat till 

Covid-19 pandemin inom distansarbete är att organisationer vänder fokus inåt i verksamheten 

och genom att minska på externa beroendeförhållanden och centraliserar beslutsfattande till 

nyckelpersoner inom verksamheten (Foss, 2021; Spicer, 2020). Avsikten med denna studie är 

att betrakta fenomenet distansarbete i det läge som uppstod när FHM tog bort 

rekommendationerna om distansarbete. Det är en helt ny situation som har uppstått där 

distansarbetet är väl inkört men tvånget (rekommendationen) till det har försvunnit, och skiljer 

sig på den punkten från tidigare studier, därför ser vi att det är av intresse att genomföra denna 

studie. 
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1.6 Disposition 

I nästa kapitel redogörs för de teoretiska ramverk som formar studien. Inledningsvis tar kapitlet 

avstamp i tidigare forskning om distansarbetet kopplat till gränsdragning och 

hanteringsstrategier, för att sedan gå vidare in till en presentation av ledarskap och följarskap. 

Fokus läggs på ledarskapsforskning inriktad på det sociala sammanhanget och hur efterföljare 

agerar som medproducenter. Därefter presenteras arbetstillfredsställelse och motivation, med 

tillhörande modeller Herzbergs tvåfaktorsteori samt Maslows behovsteori.  

 

Kapitel 3 redogör för valda metoder som använts för att insamla, tolka och analysera det 

empiriska resultatet. Den kvalitativa metoden redovisas och motiveras, därefter förklaras 

urvalsprocess och datainsamling. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitativa egenskaper 

genom metodologiska och forskningsetiska ställningstaganden. I kapitel 4 presenteras empirin 

där redogörs för hur respondenterna upplevt och hanterar flexibelt arbete. I kapitel 5 analyseras 

och diskuteras empirin inledningsvis mot forskning inom distansarbete och sedan inom 

motivation. I kapitel 6 presenteras slutsats och förslag till vidare forskning.  

1.7 Bidrag till forskning 

Med den här rapporten är vår ambition att belysa och nyansera hur individen i en organisation 

förstår och upplever sin omvärld. Idén fick vi under tidigare kursers genomgång av 

kurslitteratur, som lyfte att organisationsforskning traditionellt sett har och har haft ett stort 

fokus på ledare och organisationer och därmed glömt bort medarbetarna perspektiv. En stor 

inspirationskälla har varit Grey (2009), som i synnerhet kritiserar det stora fokus som läggs på 

ledningsarbete och förändringsarbetet inom organisationer. Genom att undersöka fenomenet 

gränslöst arbete utifrån tjänstemäns perspektiv vill vi dels skapa en förståelse för vilka faktorer 

som kan påverka anställda, men även förstå hur chefer och organisationer kan och bör anpassa 

sin ledarstil till de nya förutsättningarna som det påtvingade hemarbetet innebär då vi ser att 

det är ett arbetssätt som troligtvis kommer att dominera i framtiden.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Att arbeta hemifrån 

Distansarbete har som arbetsform ökat det senaste decenniet, och grundar sig i den 

digitaliserade samhällsutvecklingen (Arbetsmiljöverket, 2018; van der Lippe & Lippényi, 

2019). I den senaste arbetslivsmiljöstrategin 2021–2025 betonar Regeringen (2020) den 

pågående pandemin och dess utmaningar för arbetslivet. Dels den snabba omställning som 

gjordes från den fysiska arbetsplatsen till det digitala arbetet hemifrån när rekommendationerna 

om hemarbete infördes. Det innebär också att det blir en utmaning när rekommendationerna 

lyfts. Strategin lyfter också idén att en del av de förändringar som genomfördes i arbetsmiljön 

kan komma att bli en ny standard i arbetslivet. Hanson (2004) menar att för den anställde så 

bidrar arbetsformen till att privatlivet får ta alltmer plats, till stor del på grund av minskad 

pendlingstid till och från arbetet. För verksamheter lyfts kostnadsreducerande argument när 

lokaler och dylikt inte behövs i lika stor utsträckning (van Lier et al, 2014). van Lier et al (2014) 

fortsätter med att poängtera att distansarbete och hemarbete inte behöver vara ett alternativ för 

alla typer av verksamheter utan lägger vikt till vilken typ av arbetsuppgift som utförs i 

verksamheten. 

 

Taskin och Bridoux (2010) lägger vikt till arbetsformens för- och nackdelar, där ett arbete som 

utförs hemifrån kan upplevas som en ökad effektivitet och produktion hos den anställde, samt 

att motivationen att arbeta är något högre, ett påstående som stöds av Hanson (2004) och som 

exemplifieras av att det finns färre störningsmoment i hemmiljön, som att bli avbruten i sina 

arbetsuppgifter av kollega eller chef. Samma rapport från Hanson visar på att den isolerande 

miljön och minskade kontakt med kollegor inte enbart är positivt utan för med sig negativa 

faktorer i upplevd ensamhet och minskat samarbete och kommunikation kollegor emellan, 

vilket också nämns av Taskin & Bridoux (2010). I synnerhet upplevs en minskad 

kommunikation och informationsutbyte när en del av de anställda arbetar hemifrån och den 

andra från kontoret (van de Lippe & Lippényi, 2019). Påståendet stärks av Carrillo et al (2020) 

som kopplar ihop arbetsgruppens storlek där desto större arbetsgrupp påvisar en större 

utmaning när det kommer till kommunikation. En konsekvens av den upplevda ensamheten 

och isoleringen vid distansarbete är att den anställde upplever sig ha försämrade 

karriärmöjligheter, detta på grund av att de individuella prestationerna inte uppmärksammas 

och kan därför inte bidra till befordrande (van de Lippe & Lippényi, 2019). Detta påvisas även 

av Allvin et al (1998) som betonar det gemensamma lärandet och kompetensutvecklingen som 

sker i en arbetsgrupp som arbetar tillsammans på en fysisk arbetsplats. 

 

Nackdelarna till trots visar forskning att en majoritet av anställda är positiv när det kommer till 

upplevd effektivitet och produktion ur ett kortsiktigt perspektiv (Hanson, 2004; van Liers et al 

2014; Conway et al 2020). Det beror dels på tidigare nämnda minskade störningsmoment, dels 

möjligheten för den anställde att strukturera sin egen arbetstid och utförande. Det förutsätter 

också att det är mindre störningsmoment som förekommer i hemmiljön än i kontorsmiljön 

(Conway et al, 2020). Vid arbete på distans under en längre period rapporteras de negativa 

faktorerna som isolering, och bristande kontakt med kollegor en motsatt effekt på den 
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anställdas produktivitet och effektivitet (Hanson, 2004; van der Lippe & Lippényi, 2019). 

Vilket chefer och ledning behöver i åtanke gällanden direktiv och policys när det kommer till 

hemarbete.  

2.1.1 Gränsdragning, segmentering och integrering 

Under ramarna för en digitaliserad omvärld som bidrar till att tid- och rumsgränser suddas ut 

får den anställdes egna förhållningssätt till arbete alltmer vikt i arbetslivet. Med det menas att 

ansvar för struktur, schemaläggning etc som traditionellt legat hos arbetsgivaren, och reglerats 

externt. För anställda innebär en förskjutning från extern reglering till intern reglering av 

arbetet och arbetsuppgifter större chans till bestämmanderätt i både arbete och livssituation. 

Om den anställde har förmågan att hantera sin egen arbetssituation styr också nämnda 

förskjutnings positiva eller negativa utfall (Allvin et al 2011). Den anställdes inställning och 

förhållningssätt till sitt arbete får med ett sådant upplägg en större vikt, då den anställde i allt 

större utsträckning både får och förväntas ta ansvar för var och när arbetsuppgifterna ska 

genomföras, vilket kallas intern reglering. Den anställde blir med den här typen av reglering 

sin egen arbetsledare, vilket innebär att hen behöver kompetensen för att planera sitt eget 

arbete. När en extern reglering av den ordinarie arbetstiden minskar blir konsekvensen att den 

anställdes tidsmedvetenhet ökar, det innebär att organisationer som praktiserar distansarbete 

utöver de direkta personalfrågor som kan uppstå, också behöver hantera de förändrade 

förutsättningarna för gemensamt lärande och kompetensutveckling inom verksamheten när de 

anställda inte delar arbetstid eller arbetsplats (Allvin et al 1998). Att förstå hur anställda agerar 

och vilka faktorer som ligger bakom deras handlingssätt är därmed av intresse för chefer, ledare 

och organisationer då det påverkar utfallet av deras arbete.  

 

Hochschild (1997) presenterar begreppen segmentering och integrering som olika 

hanteringsmekanismer anställda använder sig av för att hantera relationen mellan arbetsliv och 

privatliv. Arbetslivet och privatlivet beskrivs som två olika sfärer. Den traditionella strategin, 

segmentering, innebär att dessa två sfärer är åtskilda och begränsar överlappning. Som motpol 

myntar författaren begreppet integrering som strävar efter att minska friktion genom att 

integrera de två sfärerna, som kan exemplifieras med att anställda arbetar under 

semesterledigheten, eller arbetar med sina privata intressen. Segmentering och integrering 

presenteras som två huvuddelar och motpoler till varandra, och utgör en skala.  Mellan 

arbetslivet och privatlivet bildas ett gränsland där arbetssysslor och privata ärenden blir så pass 

integrerade att det inte är tydligt vilken sfär den anställde befinner sig i. Det här gränslandet 

regleras av arbetsplatskulturer, som kan bestå av både uttalade och osagda regleringar mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.  

 

Hansson (2004) menar på att det finns det motsägelsefullhet mellan anställdas upplevelse av 

att balansera privat- och arbetslivet och har identifierat att anställda finner det utmanande att 

skilja på privat- och arbetslivet när tillgängligheten till arbetslivet ökar. Fenomenet existerar 

inte enbart på individnivå utan även på organisatorisk nivå när arbetsplatser strävar efter att 

minska friktionen mellan de två sfärerna hos de anställda, exempelvis med barnverksamhet på 

arbetsplatsen (Hochschild 1997). I mångt och mycket riktas misstron mot upplösta tids- och 
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rumsgränser i arbetslivet till begränsade möjligheter för återhämtning (Arbetsmiljöverket, 

2018). En anställd som av en eller flera anledningar inte hinner med sina arbetsuppgifter kan 

fortsätta arbetet utanför arbetsplatsen och på så sätt riskera överarbete genom kompenserande 

åtgärder som obetald övertid eller arbete vid sjukdom. En hög arbetsbörda med kompenserande 

åtgärder kan ha som följd att den anställde inte får möjlighet till återhämtning mellan arbetspass 

(Aronsson et al, 2011; Carrillo et al., 2020). Vilket innebär att ledare för arbetsgrupper som 

arbetar på det här sättet behöver anpassa sitt ledarskap och förstå sina medarbetares olika 

hanteringssätt för att få dem att arbeta på bästa möjliga sätt, som vi lyfter i nästa avsnitt.   

2.2 Ledarskap, sammanhanget och medledarskap 

Sveningsson och Alvesson (2010) lyfter problematiken med att det inte finns någon 

allmängiltig definition av vad ledarskap är. Det finns i stället flera olika definitioner av 

begreppet som skiljer sig från varandra, traditionellt har fokus legat på egenskaper och stil, till 

vilken situation den befinner sig i, till ett hjälteideal som styr visionärt och som slutligen 

utmynnade i vad som kallas den postheroiska synen som inte längre ser ledaren som mittpunkt 

(Sveningsson & Alvesson, 2010). En svårighet som de traditionella definitionerna missar är att 

ledarskap är något som kan beskrivas som mellanmänskligt, något som uppstår i sociala 

situationer. Sociala situationer ser och ter sig på olika sätt, och det är praktiskt taget omöjligt 

att överföra en social situation till en annan och förvänta sig ett liknande resultat (Sandkull & 

Johansson, 2000). Medledarskap betonar ledarskapet som ett mer mångfacetterat begrepp där 

den formella ledaren är lika beroende av sina medarbetare som medarbetarna är beroende av 

den formella ledaren. Efterföljarskap har likt begreppet ledarskap ingen enstämmig definition, 

problemet är att begreppet definieras som en motpol till ledarskap (Svenningsson, Alvesson, 

2010). Genom att se på ledarskap från det perspektivet blir efterföljaren, tidigare sedd som ett 

passivt objekt (Harter 2006, Riggio, Chaleff & Lippman-Blumen, 2008), medproducenter till 

ledarskap. Begreppet medledarskap kan användas för att öka förståelse för hur de anställda 

förhåller sig till sitt arbete och till organisationen (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

 

Att bryta bandet mellan ledarskap och den formella ledaren innebär inte att chefens roll är 

överflödig, och att chefslösa organisationer är att föredra, utan medarbetarskapet lyfter vikten 

av ett samarbete mellan chef och medarbetare och kan vidare benämnas som ett medledarskap. 

Northouse (2004) enligt Sveningsson och Alvesson (2010) fortsätter vidare på samma 

argument och menar på att ledarskap enbart kan finnas om det finns efterföljare, och betonar 

att efterföljares beteenden är en nyckelkomponent för ledarskapsprocessen, något som Uhl-

bien et al (2014) också lägger stor vikt på. Hughes et al (2006) i Sveningsson & Alvesson 

(2010) menar på att ett anpassat ledarskap leder till motiverade efterföljare, en ökad 

arbetsmoral och högre produktivitet, och därmed också påvisar hur ledarskap påverkar 

förhållandet mellan ledarskap, arbetstillfredsställelse och motivation. Sandkull & Johansson 

(2000) lyfter medarbetarnas sociala värld som en central del för arbete, då det påverkar både 

arbetet och effektiviteten i sig. Den anställde påverkas av krav som ställs både utanför och 

innanför arbetsplatsen. För arbetsmoralen och produktiviteten ifrågasätter författarna det 

materiella förhållande som avgörande faktorer, utan lyfter trygghetsbehov och det sociala 

sammanhanget. Tengblad (2010) bygger vidare på detta påstående och beskriver 
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medarbetarskapet, som utgår från att den anställde är aktiv och ansvarstagande. Ledarskap 

beskrivs som ett förtroende och respekt som bildas i interaktionen mellan anställde och ledaren, 

och begreppet innefattar även relationen till arbetsuppgifter och kollegor. Ett anpassat 

ledarskap kan därmed påverka arbetstillfredsställelsen och motivationen hos medarbetare, och 

som vi ser kan vara av ännu större vikt vid ett påtvingat distansarbete när medarbetare fråntas 

sin normala arbetsplats.  

2.3 Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation 

Arbetstillfredsställelse kan förklaras och beskrivas på flera olika sätt, Schultz & Shultz (2010) 

ger en definition av begreppet som en summering av de känslor och attityder som en anställd 

har till sitt arbete. Aronsson et al (2012) likställer begreppet med arbetstrivsel som förklaras 

som den anställdas generella inställning till sitt arbete. Under begreppet arbetstillfredsställelse 

kan specifika aspekter av arbetet betonas, och möjliggör en förståelse för att en anställd kan 

vara nöjd med delar av sitt arbete och missnöjd med andra. Inom ramen för att arbeta hemifrån 

kan det innebära att en medarbetare saknar de sociala interaktionerna kollegor emellan, och 

inte har lika bra arbetsredskap för att utföra sitt arbete och det påverkar arbetstillfredsställelsen, 

men om fördelar med hemarbete väger upp de nya nackdelarna behöver inte den generella 

arbetstrivseln vara påverkad. Arbetstillfredsställelse i kombination med ledarskap blir därmed 

ett komplicerat samband då det är flertalet olika faktorer som påverkar hur en anställd upplever 

sitt arbete, och hur en anställd föredrar att bli ledd av sin chef. Hughes et al (2006) i 

Sveningsson & Alvesson (2010) menar på hur ett anpassat ledarskap kan motivera och öka 

arbetstillfredsställelsen hos anställda. För att göra det är det viktigt att ledare förstår och kan 

utvärdera vad som påverkar motivationen hos sina medarbetade.  

 

En grundläggande teori inom motivation är Maslows behovsteori som beskriver de mänskliga 

behoven och hur de prioriteras stegvis (Maslow, 1987). De tre första kategorierna (fysiologiska, 

trygghets och kärleksbehov) benämns som basala fysiska behov, och utgör en grund för det 

mänskliga välmåendet. De två sista kategorierna (självhävdelse och självförverkligande) 

benämns som personliga utvecklingsbehov. Grundidén med teorin menar Maslow (1987) är att 

beskriva de mänskliga behoven och hur de är beroende av varandra, där först de basala fysiska 

behoven ska tillfredsställas för att individen ska kunna sträva mot personliga utvecklingsbehov, 

behov i olika kategorier kan existera samtidigt under förutsättning att individen prioriterar dom.  

 

Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg et al, 2010), som bygger vidare på Maslows 

behovshierarki grundar sig i att det finns två faktorer som påverkar anställdas 

arbetstillfredsställelse och motivation; hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Hygienfaktorerna är grundläggande yttre faktorer som den direkta omgivningen och 

arbetsförhållanden, exempelvis företagspolicys, lön, och arbetssäkerhet (Herzberg et al, 2010). 

Alla dessa faktorer är nödvändiga för ett arbete och benämns som preventiva faktorer, och när 

hygienfaktorerna sjunker under acceptabel nivå kommer även att arbetstillfredsställelsen att 

sjunka trots att hygienfaktorerna inte är direkt kopplade till arbetsuppgifterna i sig.  Därmed 

skapar inte hygienfaktorerna motivation eller tillfredsställelse, det är i stället de inre 

motivationsfaktorerna som uppfyller de individuella behoven för självförverkligande. 
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Motivationsfaktorer består av ansvar, prestationer, arbetet i sig samt erkännande och är nära 

kopplade till arbetsuppgifterna i sig. Herzberg et al (2010) argumenterar för att en ledare kan 

öka sina anställdas motivation och arbetstillfredsställelse genom att tillämpa tvåfaktorsteorin 

genom att dels se till att hygienfaktorerna är uppfyllda, för att sedan arbeta med 

självförverkligande mål. Det innebär att uppfyllda hygienfaktorer säkerställer att missnöje och 

ohälsa inte uppkommer, och att uppfyllda motivationsfaktorer skapar arbetstillfredsställelse 

och uppmuntrar prestationer som gynnar verksamheten.  

 

 
Bild 1: Illustration av Tvåfaktorsteorin. Källa Herzberg, F. (2010). 

 

Tvåfaktorsteorin går att kombinera på fyra olika sätt som påverkar den anställdas inställning 

till sitt arbete (Herzberg et al 2010). 

• Hög tillfredsställelse på hygienfaktorer samt hög tillfredsställelse på 

motivationsfaktorer. Då uppnås en optimal situation där anställda är motiverade i 

arbetet och klagomålen är få. 

• Hög tillfredsställelse på hygienfaktorer men låg tillfredsställelse på 

motivationsfaktorer. De anställda har få klagomål på arbetet men motivationen är låg 

och det främsta målet med arbetet är lönen 

• Låg tillfredsställelse på hygienfaktorer samt hög tillfredsställelse på 

motivationsfaktorerna. De anställda har många klagomål men har ändå hög motivation 

i arbetet, problemen består i stället i lön och anställningsförhållanden. 

• Låg tillfredsställelse på hygienfaktorer & låg tillfredsställelse på motivationsfaktorer. 

Den sämsta situationen där anställda har många klagomål och samtidigt är omotiverade. 

 

För att ta reda på hur organisationer påverkas av distansarbetet har vi valt att undersöka hur de 

enskilda individerna upplevt arbetsformen genom 15 kvalitativa intervjuer. Vi vill genom att 

lyfta tjänstemännens upplevelse av den påtvingade perioden med distansarbete öka förståelsen 

för hur ledare och chefer kan motivera och förstå sina medarbetare. Genom att på ett nyanserat 

sätt förstå hur ovan teoretiska perspektiv inom distansarbete, ledarskap och motivation 

återspelar sig efter att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna har dragits tillbaka 

och hur anställda påverkas av sina arbetsgivares olika förhållningssätt till distansarbete.  
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Undersökningen för rapporten är en kvalitativ studie, syftet med den typen av studie med en är 

att skapa förståelse för det ämne som studeras (Bryman & Bell, 2018). Genom att använda oss 

av en kvalitativ metod vill vi förstå fenomenet gränslöst arbete utifrån upplevelserna från 

tjänstemän och hur chefer och ledare kan förstå och bemöta sina medarbetade (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Att undersöka kvalitativt färgas av att tolka, förstå och problematisera, och 

genom valen möjliggörs en djupare och mer nyanserad förståelse för flexibelt och gränslöst 

arbete. Med en kvalitativ metod är därmed resultatet inte generaliserbart utan utvecklas genom 

teoretiska tolkningar. Studien undersöker tjänstemäns upplevelser av gränslöst arbete och 

grundar sig i semistrukturerade intervjuer med tjänstemän från kommunal sektor och privata 

verksamheter.  

 

Enligt Patel & Davidsson (2011) är det problematiskt att peka ut en enskild faktor som 

anledning till en åsikt eller uppfattning om ett sammanhang. Då det kan vara en kombination 

av anledningar, eller också anledningar som döljs behöver flera aspekter i ett sammanhang 

diskuteras för att ge klarhet till sammanhanget. Genom att undersöka och få fram en nyanserad 

bild av hur tjänstemän upplever gränslöst arbete vill vi få fram samtliga aspekter som har 

påverkat deras syn på exempelvis gränsdragning och motivation. Genom att lyfta erfarenheter 

från flera tjänstemän med olika arbetsplatser och erfarenheter är ambitionen att skapa en större 

förståelse för vilka faktorer det kan vara då det kan skilja sig från respondent till respondent. 

Vi har arbetat utefter en abduktiv ansats under genomförandet av rapporten, med det menas att 

vi löpande studerat både vår eget framtagna empiri och teorier. Genom ett abduktivt 

tillvägagångssätt vill vi förklara och förstå empirin genom redan publicerad forskning (Patel & 

Davidsson (2011). Som exempel så identifierade vi i det empiriska materialet aspekter som 

påverkade respondenternas arbetstillfredsställelse och motivation och av den anledningen togs 

även teorier inom det ämnet för att öka förståelsen för den empiriska datan. Den teoretiska 

referensramen med fokus på forskning inom ledarskap och motivation inom kontexten för 

gränslöst arbete har utgjort grunden för både intervjuguide och följande analys. Genom att 

fokusera på tjänstemän som arbetat under liknande förutsättningar under en bestämd tidsperiod 

är vår ambition att förstå vilken mening respondenterna tillskriver sin omgivning (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

3.2 Urval 

3.2.1 Litteratur 

Litteraturen som används genomgående i rapporten är organisationsteoretisk forskning som 

berör studiens syfte, med grund i det gränslösa arbetet, motivation och arbetstillfredsställelse. 

Artiklar och litteratur har valts ut utefter deras lämplighet och fokus under urvalsprocessen har 

varit att sortera utefter dels tidigare nämnda områden, och som lyfter trivsel i arbetslivet, och 

då i synnerhet i samband med distansarbete. Herzbergs Tvåfaktorsteori valdes då den blandar 
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faktorer ur arbetsliv och privatliv för att uppnå trivsel i arbetslivet, ett ämne som tydliggjordes 

under den empiriska insamlingen och resulterade i att vi lade till modellen i rapporten. Under 

genomgång av litteratur och artiklar togs frågor fram till de intervjuer som genomfördes. Teorin 

som används har en grund i tidigare kurslitteratur och artiklar, med komplettering av nyare 

forskning. För att söka fram artiklar och litteratur lämpliga för studien har databaserna GUPEA, 

Sage Journals, EBSCOhost och Scopus använts, med hjälp av nyckelorden “job motivation”, 

“flexible working”, “boundaries och “followership” samt “work-life balance”. För att 

säkerställa artiklarnas tillförlitlighet filtrerades sökresultaten till att enbart visa artiklar som är 

“peer reviewed”. 

3.2.2 Respondenter 

Tabell 1 visar en sammanfattning av respondenterna samt deras yrkes och livssituation utifrån 

några relevanta aspekter. Dessa är nuvarande yrkestitel, om de arbetar i privat eller kommunal 

sektor, total arbetslivserfarenhet mätt i 5 och 10 års spann, om de har småbarn som kan påverka 

deras vilja att exempelvis dela upp arbetsdagen, tillgång till eget kontorsrum på arbetsplatsen, 

samt kön.  

Respond

ent 
Titel 

Sekt

or 

Arbetslivs-

erfarenhet 
Småbarnsförälder 

 Eget  

kontor 
Kön 

1 
Koordinator / digital 

kommunikatör 
O <10     Kvinna 

2 Kundsupport P <5     Kvinna 

3 HR-Specialist O <10     Kvinna 

4 UX-designer P <5     Kvinna 

5 Systemutvecklare P >30     Kvinna 

6 Systemutvecklare P >30     Man 

7 Teknisk administratör O >20     Kvinna 

8 
Koordinator / 

Turistinformatör 
O >10 x   Kvinna 

9 Aktiveringspedagog O >30   x Kvinna 

10 Försäljningschef P > 30     Man 

11 Distriktsadministratör O  <20 x x Kvinna 

12 Programmerare P <5     Man 

13 Byggingenjör P <5     Kvinna 

14 Ingenjör P <10   x Man 

15 Managementkonsult P <5     Kvinna 

 

Tabell 1 - Sammanställning av samtliga respondenter. 
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Enligt Kvale & Brinkmann (2014) existerar inte den ideala respondenten, utan är mer eller 

mindre lämplig beroende på forskningsstudiens syfte. Hartman (2004) beskriver tre olika 

aspekter som är till hjälp när det kommer till att välja ut respondenter. Relevans, tillgänglighet 

och etik. Vårt syfte är att ta reda på hur tjänstemän som arbetat helt eller delvis hemifrån under 

Covid-19 pandemin upplevt sin arbetssituation i förhållande till begreppet gränslöst arbetet. 

Därför har vi enbart valt respondenter från organisationer som under FHMs rekommendation 

om hemarbete helt eller delvis tillämpat distansarbete. För att underlätta för respondenterna, 

som samtliga har heltidsarbete, valde vi ut ett satt antal veckor där respondenterna själva fick 

välja dag och tid för möte.  

 

För att besvara forskningsfrågan genomfördes intervjuerna med tjänstemän med erfarenhet av 

distansarbete för att få den anställdes perspektiv. Vi utgick från ett bekvämlighetsurval, det 

innebär att båda uppsatsförfattarna utgick från sina respektive kontaktnät för att se över om det 

fanns intresse för att medverka i undersökningen. Då avsikten var att få en bild av hur 

tjänstemän i göteborgsregionen upplever gränslöst arbete oavsett bransch, privat- eller 

kommunal sektor bestämdes innan intervjuerna att både privat- och kommunal sektor skulle 

vara representerade bland respondenterna. Tillägg till specifikationen var nuvarande tjänst, 

arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och region. Anledningen var att möjliggöra nyanserade 

och detaljrika svar då vi anser att det på förhand går att förutse att respondenter i olika åldrar, 

med olika lång arbetslivserfarenhet och från olika typer av verksamheter kommer att ge olika 

svar och eventuellt också tolka frågorna på olika sätt. Respondenterna är mellan 26 och 63 års 

ålder och arbetar inom olika branscher i göteborgsregionen, samtliga respondenter var 

tjänstemän. Under intervjuernas gång användes snöbollsmetoden genom att fråga 

respondenterna om de visste om någon annan inom verksamheten som skulle kunna ställa upp 

på en intervju. Dock lyckades vi inte boka in någon intervju på detta vis på grund av tidsbrist 

från de potentiella respondenterna. Att använda bekvämlighetsurval innebär det att det kan vara 

svårare att generalisera resultat (Bryman & Bell 2017), vilket går i linje med vald metod. 

3.3 Semistrukturerad intervju och genomförande  

Undersökningens primärdata samlas in via semistrukturerade intervjuer där tjänstemän i olika 

åldrar och från olika branscher har intervjuats för att få en så bred bild av begreppet gränslöst 

arbete som möjligt. En intervju kan jämföras som ett samtal med ett syfte (Lind, 2019), där en 

respondent utfrågas inom ämnet. För den som intervjuar är det av stor vikt att vara påläst och 

lyhörd för respondentens kunskap för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Semistrukturerad 

intervju bygger på att intervjuaren har en uppsättning frågor förberett men där ordningsföljden 

kan variera mellan intervjuer beroende på respondenten (Bryman & Bell, 2017). Att använda 

den semistrukturerade intervjun underlättar för intervjuaren att vara lyhörd och uppmärksam 

på intervjupersonens svar för att kunna ställa följdfrågor om intressanta ämnen som kan vara 

av relevans för undersökningen. För att förbereda oss inför intervjuerna läste vi in oss på 

begreppet gränslöst arbete och läste publicerade uppsatser för att få en idé om utformningen av 

frågor samt se över eventuellt intressanta slutsatser som vi kunde bygga vidare vår idé på. 

Därefter utformade vi en intervjuguide som vi utgick från (Bilaga 1).   
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Efter att studiens inriktning valts tillfrågades tilltänkta respondenter, vid den första kontakten 

presenteras begreppet gränslöst arbete och studiens syfte samt tillvägagångssättet. Därefter 

schemalades intervjuer vecka 48, 49 och 50, för att säkerställa att antalet intervjuer som 

behövdes för intervjun kunde genomföras och slutföras i god tid för att underlätta analysarbetet. 

Intervjuerna delades upp där sju intervjuer genomfördes av ena författaren och åtta intervjuer 

av den andra, detta för att möjliggöra respondenternas medverkan då flera respondenters 

uppgav att de hade ett pressat tidsschema under den period som intervjuerna genomfördes. 

Under tiden för intervjuerna genomfördes regelbundet avstämningar oss emellan för att se över 

om frågor behövde utvecklas, tas bort eller läggas till. Efter att vi identifierat att respondenterna 

lade stor vikt vid trivsel och att vara motiverad på egen hand utökades intervjuguiden med 

sådana frågor (Bilaga 1). Vi genomförde intervjuerna i person, fördelarna vi såg med det är att 

ett möte ansikte mot ansikte underlättar kommunikationen då det är enklare att uppfatta icke-

verbal kommunikation. För att kunna studera intervjupersonens icke-muntliga kommunikation 

vid de tillfällen där det inte var möjligt med ett fysiskt möte, genomfördes zoom-möten. Alla 

intervjutillfällen både på distans och i samma rum spelades in, för att i efterhand kunna lyssnas 

igenom och säkerställa att inte viktiga detaljer faller bort. Intervjuerna genomfördes på så sätt 

att forskningsfrågorna och begrepp förklaras, för att sedan med respondenternas tillåtelse spela 

in samtalet. Intervjuerna varade i 30–45 minuter. Inspelning ansågs vara att föredra för att 

underlätta det efterföljande analys- och tolkningsarbetet. Efter intervjuerna transkriberades 

inspelningarna för att underlätta tolkningsarbetet som senare tog vid. 

3.4 Analys och tolkning 

I en kvalitativ intervju blir respondenternas svar och uppfattning av verkligheten 

utgångspunkten i resultat och analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom kodning och 

tolkning analyserades därför de transkriberade texterna (Hartman, 2004). Kodning innebär att 

data organiseras, kategoriseras och reducerar, det gjorde vi genom att hitta begrepp som 

kopplades samman genom fraser eller meningar som knöt an till gränslöst arbete och 

motivation i arbetslivet. Därefter kategoriseras begreppen till gemensamma begreppsramar 

som gränsdragning, drivkrafter, reglering & policys och tillgänglighet. Följande 

tolkningsarbete genomfördes genom att koppla ihop de framtagna kategorierna med teori och 

modeller inom motivation för att analysera hur anställda upplever ett flexibelt arbete.  

3.5 Etiskt förhållningssätt 

Forskningsetiken är precis som andra discipliner och praktiker en fråga för förändring, och 

speglar och förändras i takt med vetenskapen (Vetenskapsrådet 2017). I stort sett så handlar 

forskningsetik om att hitta balansen mellan olika legitima intressen, som kunskapsintresse och 

integritetsintresse. De etiska frågorna som i synnerhet är relevanta för samhällsvetenskaplig 

forskning frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Forskningsetiska principer 

har sin grund i att inte påverka de som medverkar i den negativt, det innebär att vetenskapens 

och samhällets kunskapsintresse inte står över individen (Lind, 2019). Undersökningen som vi 

genomfört bygger i mångt och mycket på respondenternas frivillighet att medverka, eftersom 

kompensation inte delades ut. Samtycke för att medverka och för inspelning av själva intervjun 
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säkerställdes innan den påbörjades och samtliga respondenter gavs informationen att de kunde 

avbryta eller inte svara på frågor om de ansåg det vara känslig information. Innan intervjun 

påbörjades förklarades intervjuns syfte och upplägg samt rapportens teoretiska koppling. 

Persondetaljer som namn anonymiseras för att säkerställa extern anonymisering, och genom 

att intervjua personer från olika företag och branscher är ambitionen att även säkerställa att 

undersökningen också ger respondenterna en intern anonymitet.  

3.6 Metodkritik  

Genom att använda en kvalitativ metod genomsyras studien av att synen på att kunskap och 

fakta kan hämtas ur mänskliga berättelser. Att studera kvalitativt ställer sig något på tvären från 

den klassiska positivistiska kunskapsfilosofin, som premierar en kvantitativ formaliserad 

forskning skild från värderingar, politik och subjektivitet. Kvale & Brinkmann (2014) lyfter att 

ett kvalitativt metodsätt i sitt utförande står i motsats till vad den traditionella positivistiska 

synen på kunskap gör gällande och att den därför har ifrågasatts som vetenskaplig metod. 

Utgångspunkten är att resultatet som tas fram med en kvalitativ metod inte strävar efter att ta 

reda på hur saker och ting faktiskt är, utan tar reda på hur människor upplever saker och ting 

(ibid, s.44). 

 

Vi är därmed medvetna om att resultatet från våra intervjuer inte behöver vara representativt 

hur anställda i Göteborgsregionen upplever gränslöst arbete. Eftersom ett begränsat antal 

intervjuer har genomförts vore det naivt att påstå att så vore fallet, och diskuteras i ovan 

stycken. Då rapporten syfte och frågeställning strävar efter att tolka och förstå hur anställda 

upplever sin omgivning var dock en kvalitativ metod att föredra. Att begränsa studien till en 

region kan också ha färgat resultatet, då det kan finnas regionala skillnader. I 

Göteborgsregionen arbetar 68 % i privat sektor (SCB, 2021), våra respondenter inte är 

fördelade på samma procentgrad. Som ovan skrivet är inte ambitionen att vara representativ 

för Göteborgsregionen, och då syftet var att få en så bred bild som möjligt av yrkesgruppen 

tjänstemän är det motiverat att fördela antalet respondenter jämt över privat och offentlig 

sektor.  
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4 Empiri 

4.1 Att arbeta flexibelt 

När det kommer till att arbeta hemifrån är respondenterna generellt sett positivt inställda, och 

lyfter att utan pendlingstid och störningsmoment så ökar den faktiskt arbetade tiden. En 

majoritet upplever sig därför arbeta mer effektivt och koncentrerat när de arbetar hemma, under 

förutsättning att de inte blir störda av barnen eller annat i hemmet. Det är dock inte enbart 

positivt, de nackdelar som lyfts rör tekniska, sociala och kommunikativa aspekter av 

hemarbete. Respondent 14, ingenjör på privat bolag sammanfattar begreppet följande: 

  

“Jag tänker att det är motsatsen till stämpelklocka. Klockan är ju på en fast punkt, på en 

adress där du loggar både fysisk plats och tid…Det är förutsättningen för det jag gör, jag 

arbetar med folk som sitter långt bort. Jag hade inte kunnat arbeta på det sätt som jag gör 

utan flexibelt arbete” 

 

Nackdelarna som respondenterna lyfter generellt består i att outputen riskerar att bli sämre när 

de spontana samtalen inte sker på samma vis, vilket även påverkar arbetsgruppens 

sammanhållning. Respondenterna antas ha förmågan att planera och styra sitt arbete, vilket 

också beskrivs som en förutsättning för att uppleva flexibelt arbete på ett positivt sätt. En 

majoritet av respondenterna vill också fortsätta arbeta hemifrån när det passar dem. Vi kommer 

nedan presentera olika aspekter och åsikter från medarbetare om att arbeta hemifrån som ledare 

och chefer bör ta i åtanke när det kommer till att leda på distans. 

4.2 Direktiv och policys på arbetsplatsen 

Vid frågan om att arbeta hemifrån svarade 12 av 15 respondenter att efter rekommendationerna 

om hemarbete togs bort så har företaget bestämt direktiv gällande att arbeta hemifrån. Det fanns 

ingen jämförbar skillnad mellan kommunala och privata arbetsplatser bland våra respondenter. 

Direktiven var samtliga en blandning mellan hemarbete och arbete på kontoret, Med en 

variation på 2–3 dagar på kontoret. För de tre respondenter, arbetandes på privata företag, där 

inga direktiv gällande hemarbete fanns så arbetade en majoritet av de anställda hemifrån. Vid 

följdfråga om direktiv hade behövts svarade 2 av 3 respondenter ja, med motiveringen att det 

inte är bra för vare sig företag eller anställd att sitta hemma och arbeta, respondent 4, UX- 

designer på privat företag önskade att arbetsgivare införde direktiv för att få struktur på sin 

vardag och motverka att arbeta övertid. De tre respondenter som arbetade på företag utan 

direktiv gällande hemarbete, och där majoriteten av de anställda jobbar hemifrån lyfter vikten 

av det sociala på en arbetsplats, och att det “dagliga bruset” är viktigt för kompetensutveckling 

och för samhörighet. Det gemensamma mellan de tre respondenterna är att de arbetar på privata 

företag i en mindre arbetsgrupp.  

 

Gällande direktiv och policys på arbetsplatsen under arbetstid, kopplat till begrepp som 

tillgänglighet, ansvarsroll, arbetsfördelning och arbetsuppgift svarade 14 av 15 respondenter 

att det finns en tydlighet över vad som förväntas av dem på arbetsplatsen under den ordinarie 
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arbetstiden. Överlag uppskattas policys av respondenterna oavsett sektor, ålder och 

arbetslivserfarenhet, då de exempelvis kan innehålla rent praktiska fördelar som kärnarbetstid, 

hälsovård eller kan underlätta för den anställde med en strukturerat organisationsschema och 

satta kommunikationsvägar mellan avdelningar. Genomgående av svaren lyfte att denna 

tydlighet grundade sig i att det fanns en arbetsbeskrivning, men också att det finns 

självbestämmanderätt i hur uppgifterna ska genomföras vilket är ett kännetecken 

uppgiftsbaserade tjänstemannayrken. Respondent 6, systemutvecklare på ett privat företag lade 

särskild vikt på sin ålder och arbetslivserfarenhet och menade att ju mer erfarenhet en har som 

anställd, i synnerhet en gemensam erfarenhet tillsammans med sina kollegor, desto mindre vikt 

läggs vid formella strukturer. Respondent 3, kommunalt anställd HR-specialist, vars arbetsplats 

är en av de större kommunala verksamheterna tillägger att det ingår i arbetsuppgifterna att den 

anställde ska ha en förmåga att kunna lägga upp sitt eget arbete på egen hand, och att det är en 

förtroendefråga.  

 

Respondent 15, managementkonsult på privat företag arbetar under begreppet ”frihet under 

ansvar” och beskriver utformningen av sina arbetsuppgifter som fria, självreglerande och att 

det finns en tilltro på den anställde, i hur denne väljer att genomföra arbetet under ramarna av 

vad som står i arbetsbeskrivningen. var även ett begrepp som dök upp under intervjuernas gång 

och liknande arbetssätt kunde identifieras i svaren av ytterligare fem respondenter på privata 

arbetsplatser, och två på kommunala arbetsplatser. Vad som bidrog till att de här 

respondenterna ansåg sig som fria, självreglerande och att dem hade förtroende från sin 

arbetsplats var att dem arbetade mot en flexbank eller kärnarbetstid och kunde styra sina tider, 

att dem utifrån en reglerad arbetsbeskrivning hade frihet att välja hur dem utför sina 

arbetsuppgifter. De två respondenter som arbetade på en kommunal arbetsplats lyfte här att 

arbetsplatsen strukturerat upp och gjort en tydlig arbetsbeskrivning för hela arbetsplatsen för 

att också tydliggöra internt vad arbetsgruppens roller innebär.    

 

Två av respondenterna ansåg inte att det fanns tydliga direktiv gällande dessa fyra begrepp, 

respondent 14, ingenjör på privat företag lyfte att de hade arbetade utefter fastställda kravlistor 

från utomstående kund och respondent 1, digital kommunikatör på kommunalt bolag lyfte att 

dennes arbetsuppgifter är delade mellan olika avdelningar på samma företag och att 

avsaknaden av reglering försvårande utförandet och prioriteringen av arbetsuppgifterna, och 

skapade onödig stress. Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv så kopplade respondenterna 

begreppet till vara kontaktbar över telefon eller mejl, om arbetsplatsen arbetar med 

schemaläggning (aktuellt för respondent 1,7 och 8, samtliga från kommunala bolag) så 

kopplades begreppet till att vara schemalagd, eller att vara förberedd för att kunna bli 

schemalagd. När det kommer till att ens chef följer upp hur mycket tid som läggs ner på arbetet 

var respondenterna generellt sett negativt inställda, enbart tre av respondenterna svarade att de 

skulle uppskatta att få uppföljning över arbetstiden. Anledningen till att de var positivt inställda 

förklarades av att de här tre respondenterna inte upplevde att deras närmsta chef var närvarande 

eller hade någon större insikt i deras arbetsuppgifter. Däremot var inställningen till 

tidsrapporteringssystem och en flexbank positiv för de respondenter som arbetade mot sådana 

system, så att de själv kan hålla ordning på hur mycket timmar som faktiskt läggs ner på arbetet. 

Trots att majoriteten av respondenterna hade en negativ inställning till att deras chef skulle 
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följa upp hur mycket tid de lägger på arbetet var de positivt inställda till uppföljningar och 

regelbundna avstämningar. Avstämningarna varierade mellan en gång i veckan till var tredje 

vecka, utan att vi kunde identifiera någon gemensam nämnare mellan privata och kommunala 

arbetsplatser. En av respondenterna, systemutvecklare i privat företag, anser att det är chefens 

ansvar att följa upp personalens arbete.  

 

“Det finns ingen anledning att det är dåligt, det är chefens uppgift att veta hur mycket tid jag 

lägger ner och hur bra det är..” 

 

Direktiv och policys på arbetsplatsen som anger hur anställda ska förhålla sig till tillgänglighet, 

ansvarsroll, arbetsfördelning och arbetsuppgift utöver ordinarie arbetstid saknas på enligt 5 av 

respondenterna, samtliga inom privat sektor. Här blir det tydligt att oavsett sektor, ålder och 

arbetslivserfarenhet så upplever anställda ett ansvar över sina arbetsuppgifter, och att det 

ansvaret inte försvinner för att du går hem från jobbet. Genomgående från respondenterna från 

både kommunala och privata företag nämner att det finns policys och bestämmelser från 

företaget som lyfter privatlivet vikt och att som anställd så finns det inga tillgänglighetskrav 

utanför den ordinarie arbetstiden, men att det är individen själv som bestämmer hur den vill 

göra och i vilken mån denne vill vara tillgänglig. Respondent 4, UX- designer på ett privat 

företag säger:  

 

“..det finns ju en tydlighet att vi inte ska jobba utöver arbetstid, men det verkar vara svårt för 

många att verkligen göra det, men det är ju som att man känner ett ansvar över sina 

uppgifter ändå, men som ett falskt ansvar att man behöver vara tillgänglig ändå. Och jag tror 

verkligen att det blir svårt att man upplever sig lika effektiv när man sitter hemifrån och 

känner att man borde jobba mer än vad man egentligen gör, och då jobbar på sin fritid också 

för att komma i kapp” 

 

Respondent 6, som arbetat med jour under de senaste 25 åren som systemutvecklare menar att 

det formella som direktiv och policys kan vara applicerbara på ett företag i stort, men desto 

större företaget blir, och desto mer specifika och skilda avdelningarna är, så det svårt att 

förutsätta att samma förhållssätt kan appliceras på alla avdelningar. Samma respondent menar 

att en jour enbart är en first-linesupport, och att samtliga anställda i arbetsgruppen är 

införstådda och beredda på att arbeta utanför ordinarie arbetstid då det ingår i arbetsrollen.  

4.3 Drivkrafter   

När det kommer till motivatorer i arbetslivet är respondenterna samstämmiga, det ska vara 

varierat, teamarbete ska vara positivt, utmaningar ska finnas och de uttrycker behov för att 

utveckla sig själv och sitt yrke. En genomgående trend i svaren är att ju längre en person har 

varit på en arbetsplats desto mer möjlighet finns att påverka sin nuvarande tjänst, för de 

respondenter som varit på sin arbetsplats i över 10 år har rollen kontinuerligt formats under 

årens lopp utefter personen och vilka intressen den haft. För respondenter yngre än 40 år är 

självbestämmandet också stort, där respondenterna beskriver arbetsgivare som är lyhörda över 

de egna önskemålen gällande arbetet, och att individuella utvecklingsplaner sätts och följs upp 
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Trots att pandemin förändrade förutsättningarna för hur vardagen såg ut så har motivatorerna i 

arbetslivet inte ändrats, utan respondenterna ansåg att det är personliga drivkrafter som sträcker 

sig längre än så. Två av respondenterna, båda på kommunala arbetsplatser menar på att 

grunduppdraget är och har varit densamma men att de har en stor frihet att bestämma hur och 

när arbetsuppgifterna genomförs. Fyra av respondenterna lyfter att den egna viljan inte behöver 

går vägen och att det i slutändan faktiskt är arbetsgivaren som sätter ramarna för arbetsrollen. 

Två respondenterna, båda vars arbetsuppgifter innefattar att arbeta med supportärenden 

beskriver att de inte har möjlighet att påverka sin arbetsroll eller arbetsuppgifter, då de är styrda 

av inkommande uppgifter, en av dessa respondenter, uttrycker i samband med detta ett 

missnöje med sin nuvarande arbetsplats och bristen av karriärmöjligheter.   

 

När det kom till drivkrafter för att arbeta hemifrån var respondenterna med småbarn positivt 

inställda för hemarbete då det underlättar det logistiska med hämtning, lämning och 

fritidsaktiviteter. Enbart tre respondenter uttryckte en motvilja mot att jobba hemifrån då de 

anser att det finns brister i arbetssättet, främst ergonomiska och sociala. Bristen av tillräckligt 

goda arbetsmiljöer och samarbete med kollegor var största anledningen till att vilja komma 

tillbaka till att arbeta på kontoret. För de tre av respondenterna som motsatte sig hemarbete är 

det av principskäl, att vilja hålla isär privat och arbetsliv. Dock uppskattade även de tre 

möjligheten att kunna arbeta hemifrån om behovet skulle finnas, för att det underlättar för 

privatlivet, exempelvis för läkarbesök och övriga privata ärenden. Att helt undvika 

pendlingstiden var en stor anledning till att jobba hemifrån, men vad som stack ut var 

respondenterna som arbetade i öppna kontorslandskap eller på aktivitetsbaserade arbetsplatser 

föredrog att arbeta hemifrån om de behövde sitta tyst, eller vara med i teamsmöten. Respondent 

15, managementkonsult på en privat arbetsplats säger:  

 

“Jag jobbar med säkerhet så jag tycker det är lite jobbigt att sitta i det öppna 

kontorslandskapet och ha möten. Jobbigt att leda, deltar jag är det okej men ska jag leda och 

moderera mötena föredrar jag att jobba hemma för att det är tyst och garanterat avskilt.” 

 

Samtliga respondenter uttryckte att tiden med hemarbete varit både positivt och negativ. Dels 

har det fungerat bra att arbeta hemifrån, och en bättre koncentration har upplevts hos 

majoriteten när de kunnat sitta ostörda med sitt arbete. Vid fråga om vad som är negativt med 

att arbeta på kontoret nämndes spring från kollegor, samtal som inte går att undvika (i öppet 

kontorslandskap), att medverka i möten på teams, sekretessfrågor som inte kan hanteras i 

kontorsmiljön. Som fördelar nämns tydliga arbetsrutiner, ergonomi, teamkänsla, det sociala 

och att man lär sig yrket lättare i på plats på kontoret (Detta togs upp av de av respondenterna 

som påbörjat nytt yrke under pandemin). 10 av 15 respondenter vill arbeta ca: 25–50 % 

hemifrån varje vecka, respondent 13 och 15, som båda är konsulter i privat verksamheter inom 

teknikbranschen uttryckte en önskan om att arbeta hemifrån på heltid, då under 

förutsättningarna att kunna arbeta från andra länder och kunna resa i större utsträckning, samt 

av arbetets natur med säkerhetsklassad information.   
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4.4 Om tillgänglighet och social påverkan  

Vid frågan om respondenternas chefer påverkar hur de förhåller sig till tillgänglighet skiljde 

sig svaren stort i form av vilken mening som lades i ordet tillgänglighet, för tre av 

respondenterna, som jobbar med schema kopplades ordet till schemaläggning. Den meningen 

som de resterande respondenterna lade i ordet kopplades till en fysisk och mental tillgänglighet, 

med exempel som att svara på mail, svara i telefon eller hur chefens arbetssätt påverkar deras 

egna. De tre respondenter som kopplade frågan till schemaläggning valde vi inte att gå vidare 

med följdfrågor utan tog det svaret som att ordet tillgänglighet på den arbetsplatsen är begränsat 

till att referera till schemaläggning och att påverkan då sker inom den ramen. Fyra av 

respondenterna, samtliga med över 10 års arbetslivserfarenhet ansåg inte att deras chef 

påverkade deras förhållningssätt till tillgänglighet utan refererade till kollegor och 

arbetsuppgifterna i sig. Majoriteten av respondenterna ansåg att deras chef påverkar hur de 

förhåller sig till tillgänglighet i allra största grad, med både positiva och negativa följder. 

Respondent 11, distriktsadministratör på ett kommunalt bolag säger:  

 

”Ja det skulle jag säga. Delvis därför att hon är en person som själv arbetar väldigt mycket 

övertid och det sätter ju någon form av inte standard, det visar ändå lite hur man förhåller 

sig till sitt arbete på den här arbetsplatsen. Sen är hon väldigt motiverande som chef, sen hon 

tillträdde finns en helt annan motivation på arbetsplatsen, framför allt för mig. Jag skulle nog 

säga att jag är mer tillgänglig och vill vara mer tillgänglig utanför arbetstid idag än vad jag 

var innan hon kom.” 

 

Gemensamt för respondenterna som ansåg sig bli påverkade av sin chef lyfte samtliga att 

chefernas arbetssätt satte en standard för hur medarbetarna skulle förhålla sig till sitt arbete. 

Deras agerande vägde mer än företagets satta policys och riktlinjer gällande arbetstid och 

privatliv och påverkade både respondenterna själva och kollegorna att vara mer tillgängliga. 

Däremot behövde inte det upplevas negativt. Citatet ovan lyfter chefens roll i att motivera sina 

medarbetare och att den ökade tillgängligheten inte behöver upplevas negativt. Vid följdfrågan 

om kollegor påverkade hur respondenten förhåller sig till tillgänglighet svarade nio av 

respondenterna att de lade en större vikt i hur kollegorna arbetar. Respondenterna upplever en 

ansvarskänsla och att man ska ställa upp för varandra, att arbeta med flextid lyfts som ett sätt 

att få verksamheten att vara mer tillgänglig externt, då medarbetare som grupp kan finnas 

tillgängliga under en längre tidsperiod än 8–17, och att det borde ses som en fördel för 

arbetsgivaren. En av respondenterna, som arbetat med jour de senaste 25 åren skiljer sig åt och 

menar att arbetssättet och företaget struktur förutsätter att medarbetarna är tillgängliga dygnet 

runt:  

“...För att verksamheten ska gå ihop är det ett krav att mobilen är på, vare sig det är 

julafton... för du kan inte sätta dina kollegor i klistret… Man kan ju säga att på semestern ska 

du slå av din telefon. Men om det skulle ske hos oss skulle jag bli förbannad. Även om jag 

undviker att ringa, man behandlar inte en kollega som har semester hursomhelst men ibland 

är det omöjligt.” 
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Gemensamt för respondenterna är att de innan pandemin jobbade väldigt lite hemifrån, och då 

under privata överenskommelser, nödsituation eller att tillstånd behövde fås från närmsta chef. 

Efter att rekommendationerna togs bort har en majoritet av respondenternas arbetsplatser valt 

att införa en kombination av hemarbete och arbete från kontoret, anledningen till det är att det 

fungerar bra att arbeta hemifrån, och att fördelarna överväger nackdelarna. De tre av 

respondenterna som enbart vill arbeta från kontoret gör också det. En av respondenterna ansåg 

att pandemin inte haft någon större påverkan på hur företaget förhåller sig till att arbeta 

hemifrån, då hemarbete varit vanligt även innan. Respondent 5, systemutvecklare på privat 

företag säger: 

 

“Det är inte den här pandemin som gör att de jobbar hemma. Utan det är att de valt det av 

andra orsaker. När man pratar om att folk ska komma tillbaka på kontoret, då är det privata 

inspel som avgör vilken dag man vill komma till kontoret. “ 

 

En av respondenterna, vars arbetsplats haft tydliga riktlinjer om att arbeta från kontoret innan 

pandemin men som inte återgått till samma riktlinjer uttryckte en önskan om att kollegorna 

skulle arbeta mer från kontoret då arbetet numer upplevs vara både tråkigare och mindre 

motiverande. För respondenterna med mer än 20 års arbetslivserfarenhet lyfts de tekniska 

förutsättningar som en nyckelfaktor i att det överhuvudtaget ens går att reflektera kring att 

arbeta hemifrån. Fördelarna med att arbeta från kontoret är att det möjliggör för respondenterna 

att distansera sig från sitt arbete, kunna lämna telefon och dator på jobbet och fullt ut fokusera 

på sitt privatliv. Två av respondenterna uttrycker i denna del av intervjun misstro mot sina 

kollegor, och menar att det är svårt att veta hur mycket en kollega faktiskt arbetar om den 

arbetar hemifrån. Respondent 14, ingenjör på privat företag som arbetar mot fastställda 

kravlistor menar att det är lätt att missa detaljer när man inte jobbar fysiskt tillsammans, och 

lyfter att samarbetet med kollegor blir en kvalitetskontroll för tillverkningen då de tillsammans 

kan övervaka arbetsprocessen. Som regel menar samma respondent att hemarbete fungerar bra 

som ett komplement, men inte i en större utsträckning.   

 

När det kommer till för- och nackdelar som lyfts kollegor emellan gällande hemarbete kommer 

ergonomi och det sociala på tal. För ensamstående respondenter upplevdes en större isolering, 

för respondenter med familj och småbarn upplevdes en svårighet i att kunna arbeta effektivt 

när barnen är hemma. Respondent 15, managementkonsult lyfter att det i synnerhet är 

självbestämmanderätten som gör att hemarbete upplevs så positivt, och att avlägsnandet av 

restiden till och från jobbet samt resor under arbetstid möjliggör för fler faktiskt arbetade 

timmar som dessutom är ostörda. Ett synsätt som delas med majoriteten av respondenterna. 

Respondent 15, fortsätter: 

 

“När du är på plats kan du lätt fråga kollegor om hjälp i olika ärenden så får man massa 

tips. Det får man inte på samma sätt hemma för det är för små bagatellsaker för att skriva till 

någon.... hade du ställt frågan i ett kontor i stället så kanske det sitter en annan person 

bredvid som faktiskt vet så svarar den i stället. Spontan kommunikation, samarbete, hjälp 

försvinner vid hemarbete. man lär inte känna kollegorna på samma sätt heller.” 
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4.5 Gränshantering 

12 av 15 respondenter är positivt inställda till flexibla arbetsvillkor där fördelen som lyfts är 

möjlighet att kunna styra över när jobbet ska utföras. Exempelvis respondenterna som var 

småbarnsföräldrar lägger fokus på möjligheten att få spendera mer tid med sina barn genom att 

dela upp arbetsdagen i två pass. Först ett pass på morgonen efter barnen lämnats på skola eller 

dagis och sedan ett andra pass efter att barnen har lagts för natten. Däremellan kan föräldrarna 

hämta barnen, äta middag tillsammans, leka och natta barnen. Andra respondenter som under 

pandemin har skaffat eller sedan tidigare har husdjur ser fördelar i att kunna ta hand om dem 

utan att behöva lämna bort dem till hundvakt eller dagis. Endast 1 av 15 intervjuade personer 

associerar flexibelt arbete med något uttalat negativt, respondent 6 menar att flexibilitet kan 

vara en begränsning för vissa personer då det kan vara svårare med tydliga gränsdragningar 

mellan privat och arbetsliv. En återkommande fördel som tas upp är möjligheten att utföra 

privata ärenden och sysslor dagtid, som annars skulle fått vänta till efter arbetet. Nu kan 

respondenterna utföra privata ärenden som att träna, städa, handla den tid som de själva väljer 

och kompensera för den tid som de inte arbetat under dagen på kvällstid.  

  

Under intervjuernas gång berättar flertalet av respondenterna hur det var en inlärningsperiod 

att arbeta hemifrån, och att det utan strukturen från kontorsmiljön är enklare att arbeta för 

mycket hemifrån när ingen ser att du äter lunch framför datorn, eller fortsätter arbetet på 

kvällstid.  Respondent 6 menar att det finns en risk att en tillgänglighet byggs upp där de 

anställda ständigt förväntas vara tillgängliga, där grundförutsättningen är att arbetet prioriteras 

över privatlivet. Respondenterna har också vitt skilda åsikter som faktiskt innefattar en 

gränsdragning. 11 av 15 respondenter anser att de segmenterar och därmed håller arbetslivet 

och privatlivet åtskilt. Det speglas även i att 12 av 15 respondenter säger att de oftast stänger 

av sin arbetsutrustning efter arbetstiden. Däremot berättar också sju av dessa respondenter att 

de har svårt att inte kolla mejlen, släppa sina ansvarsuppgifter eller att utföra arbetsuppgifter 

som når dom via telefonen utanför den ordinarie arbetstiden. De vill i normalfallet inte 

kontaktas utanför ordinarie arbetstid, fem av respondenterna uppger att det i undantagsfall är 

okej att bli kontaktad utanför arbetstid i det fall det händer något akut eller utöver det vanliga. 

Respondent 12 som arbetar som programmerare på ett It-bolag säger att det vanligtvis inte finns 

krav från arbetsplatsen att mail och meddelanden ska besvaras utanför arbetstid, men händer 

ändå för att det är roliga uppgifter eller för att frågan ställs av en kollega i en annan tidszon. 

Respondent 14, som är ingenjör inom teknikkonsultbranschen svarar alltid på email och 

telefon, men tillägger att detta knappast är hållbart i längden. Två av respondenterna har 

personalansvar och vill av den anledningen vara tillgängliga för att kunna hjälpa sina 

medarbetare när de behöver det även om de själva är lediga.  

 

På frågan om pandemin påverkat respondenternas förhållningssätt till sitt arbete anser 

majoriteten av respondenterna att den inte har gjort det, utan att det mer handlar om individuella 

preferenser och arbetsplatsens förväntningar på de anställda. Detta speglades i synnerhet för de 

respondenter som bytt arbete under pandemin. Respondent 2, som bytt både bransch och arbete 

under pandemin säger:  
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“Jag tror det är både och, mycket är nog branschen. Det jag jobbade med innan var mycket 

på “på liv och död” fast det inte var det… Så på det här jobbet är mer om jag inte hinner så 

gör jag det imorgon eller på fredag. Sen är det mycket av personliga anledningar, jag har 

lärt mig att sätta gränser, jag behöver inte jobba mera än vad jag gör. Det förväntas inte 

heller att jag ska jobba över.” 

 

Företagens policys och riktlinjer som rör anställdas välmående och privatliv behöver inte 

spegla de värderingar och förväntningar som faktiskt ställs på de anställda. När vi frågade om 

respondenternas arbetsplats har en strategi, outtalad eller uttalad, kopplade nio av 

respondenterna till olika dokument där företaget internt har uttalade policys. Samtliga 

kommunala bolag hade sådana policys. Av de nio lyfte majoriteten att det kan finnas en 

motsägelsefullhet i att använda sig av sådana policys, då det inte behövs efterlevas i 

organisationen. Respondent 7 och 8, som båda arbetar på ett kommunalt bolag berättar att ett 

sådant dokument uppkom efter att företagets drabbats av en hög grad sjukskrivningar, och att 

det underliggande numer är mer fokus på personalens återhämtning och arbetsbörda. 

Respondent 15, som arbetar på ett privat företag lyfter den närmsta chefens ansvar i att sätta 

gränser på jobbet. Respondent 15 säger:  

 

“men då sa han till mig att nu måste du stänga ner. Nu går du hem, du behöver inte göra mer 

nu, ta det imorgon. Har vi kört kvällsjobb tre veckor i rad så känns det jätteskumt att gå kl 5 

och då behöver du någon som säger att det är okej att gå kl 5” 

 

För de respondenter som lyfte kontrasterna mellan satta policys och hur de efterlevs hade 

gemensamt med de respondenter som arbetade på företag utan satta policys att de upplever en 

problematik i att chefer och kollegor arbetar för mycket, och att det förväntas att man skulle 

göra det. Respondent 6 lyfter problematiken i att arbeta mot deadline utan att få tillräckligt med 

återhämtning och hur det står i kontrast till företagets interna policys.  

 

“Officiellt prioriterar man ju och säger att det är viktigt med privatliv. Det har jag alltid 

hört…Man vill ju vara till lags och göra ett bra jobb och det är tidspress och det kan vara 

svårt att dra gränsen. Då skulle man ju vilja ha en chef som pekar tydligt. Men den chefen är 

ju lika mån om att lösa problemet och att produktion ska gå snabbt.” 

 

När det kommer till kommunikation mellan kollegor efter arbetstid hade enbart en av 

respondenterna kontakt med sina kollegor om arbetet, och fyra av respondenterna hade kontakt 

med sina kollegor utöver arbetstid i andra ärenden då de lärt känna varandra privat. För att få 

en övergripande bild om hur respondenterna upplevde sin arbetssituation och huruvida de 

önskar att arbeta så i framtiden ställdes fråga om de ansåg att det nuvarande arbetssättet är 

hållbart. Där ansåg endast två av respondenterna att arbetssättet inte var hållbart, och menade 

på att antalet arbetade timmar är för mycket. Sju av respondenterna svarade villkorslöst ja, och 

resterande sex respondenter ansåg att justeringar behöver göras. Främst gällande sociala frågor, 

om hur ofta de ska vara inne på kontoret då teamkänslan försvinner med hemarbete. Samt att 

det kan vara hållbart för en viss personlighetstyp, som trivs och drivs av förutsättningarna att 

själv bestämma och även låta sig bli tillsagd att sluta jobba för dagen.  
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5 Analys & Diskussion 

5.1 Att arbeta gränslöst 

Pandemin anses inte ha haft en större påverkan på förhållningssättet till sitt arbete utan privata 

preferenser samt kollegors och chefers agerande kan tolkas ha ett större påverkan på 

hanteringssättet, en bild som delas av respondenter som arbetat kvar på sina arbetsplatser och 

de som bytt arbetsplats under pandemin. Värderingar som via policys och riktlinjer 

kommuniceras internt upplever ca: en tredjedel av respondenterna vara motsägelsefulla, och 

menar att chefers, ledares och kollegors agerande och förhållningssätt sätter en standard och 

står över ett företags nedskrivna värderingar och förhållningssätt. Däremot se vi att ärvda 

förhållningssätt som innebär övertidstimmar och tillgänglighet inte behövs upplevas som något 

negativt, något som respondent 11 uttrycker då när denne arbetar fler timmar med sin nya chef 

och vill vara mer tillgänglig. Däremot kan det också förklaras om den anställde förväntar sig 

att få kompensation på något sätt för sina handlingar. En viktig del att poängtera är att det 

agerande och förhållningsätt är en informell standard, och policys och riktlinjer uppskattas om 

de innehåller faktiska förhållningssätt som praktiska fördelar. En anledning till diskrepansen 

mellan självbild och beteende kan vara förflyttningen av ansvar för arbetsuppgifterna, och att 

de upplever att de själva äger sina arbetsuppgifter och därmed fortsatt känner ansvar för sitt 

arbete även när de gått hem. När det inte finns uttalat från företaget hur de förhåller sig för 

exempelvis tillgänglighet är det upp till individen själv att utforma en strategi hur den ska 

förhålla sig. Med det förskjutna yttre regleringen till den inre, ställs också outtalade krav att 

den anställde ska ha kompetensen att kunna vara sin egen arbetsledare. Här ser vi att det finns 

en risk att respondenterna vill framställa sig själva som kompetenta och handlingskraftiga, och 

därmed inte väljer att dela med sig av de svårigheter de möter i gränslandet mellan arbets- och 

privatlivet, då det direkt reflekterar tillbaka till deras egen kompetens och kunskap.  

 

Nackdelar som respondenterna lyfter med att arbeta hemifrån är framför allt kopplade till det 

sociala, teamkänsla, kommunikation och vidareutveckling. I synnerhet för nyanställda och 

ensamboende betonas kollegornas vikt för arbetstrivsel, vilket stämmer in med Allvin et al, 

(1998) och Carrillo et al (2020). Det dagliga bruset som också beskrivs som ett hinder till 

effektivt arbete lyfts dels av respondenterna som ett sätt att skapa gemenskap och stärka 

teamkänslan. Närheten till kollegor minskar också steget att kontakta varandra och be om hjälp, 

när en fråga kan ställas till en kollega, men en annan som överhör svarar på frågan. För 

nyanställda läggs ett stort fokus på att inlärningsperioder underlättas om den genomförs i 

kontorsmiljö. Ett fåtal av respondenterna upplevde också en misstro mot sina kollegor som 

arbetade mycket hemifrån, och upplevde att det är svårt att verkligen veta om de genomför sina 

arbetsuppgifter. Sandkull & Johansson (2000) lägger en stor vikt på de anställdas sociala värld, 

som de anser påverkar både arbetet och medarbetarnas effektivitet, som tydligt går att 

identifiera i vår empiri. Vad som blir tydligt är sammanhangets vikt för kompentensutveckling 

och utbildning, vi anser att organisationer som fortsatt tillämpar hemarbete måste ta det i 

beaktning för att inte riskera att personalgruppens kompetens stagnerar.  
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5.2 Ledarskap 

Sandkull & Johansson (2000) lyfter det sociala sammanhanget och hur ledarskap kan beskrivas 

som en mellanmänsklig företeelse och att det är problematiskt att överföra situationer från den 

ena arbetsplatsen till den andra och förutsätta samma resultat. Den synen förstärks av 

respondenterna som lägger olika vikt till sin närmsta chef och ledning och vad för beteende 

som önskas och föredras. Skillnaden exemplifieras av respondent 6 som menar att det är 

chefens uppgift att veta hur mycket tid som läggs ner och vad de anställda gör om dagarna, till 

respondent 11 som blir sporrad av chefens egna arbetssätt och motiveras att arbeta mer och i 

högre grad utanför ordinarie arbetstid utan att se det som något negativt. Det blir också tydligt 

att trots att respondenterna vill äga och får äga sina arbetsuppgifter så behövs en styrande hand 

som har mandat att sätta gränser. Respondent 15, managementkonsult som ofta arbetar övertid 

i perioder exemplifierar det som att det är lätt att fortsätta arbeta övertid av ren vana, och att 

det är bra att chefen säger till att arbetsdagen är slut. I linje med forskningen av efterföljarskap 

(Northouse, 2004; Uhl-bien et al 2014) betonas samarbetet och ett anpassat ledarskap utefter 

typ av arbetsplats, som i sin tur kan motivera medarbetare och öka arbetsmoralen (Hughes et 

al 2006 i Sveningsson & Alvesson 2010).   

 

Överlag lägger respondenterna ett stort ansvar på sig själva när det kommer till hur arbetet ska 

utföras och dagar ska struktureras, vilket visar på en självbestämmande och en inställning som 

förutsätter att det är möjligt att den anställde själv tar beslut angående arbetsprocessen och att 

arbetsplatsen främjar och tillåter det. Som Tengblad (2010) argumenterar för begreppet 

medarbetarskap så förutsätter det aktiva och ansvarstagande anställda. Vi identifierar ett 

generellt motstånd mot att bli kontrollerad och övervakad av den närmsta chefen när det 

kommer till antalet arbetade timmar, men en större acceptans när styrmedel som 

tidrapporteringssystem används som exempelvis flexbank eller kärnarbetstid. Dessutom är 

respondenterna positivt inställda till uppföljningssamtal, som fokuserar mer på uppgifter än 

arbetssättet i sig, i linje med Muzio & Doh (2021). Sådana här typer av styrmedel som redovisar 

hur mycket tid den anställde lägger ner på sitt arbete ses snarare som en fördel för att det ger 

en överskådlig blick över det egna arbetet för den anställde själv. Det resultatet visar att 

respondenterna är mer bekväma med att bli styrda genom tekniska hjälpmedel, under 

förutsättningen att det ger en upplevd fördel för den anställda själv. En del i detta kan vara 

naturen av arbetsuppgifterna som utförs, då samtliga respondenter har uppgiftsbaserade och 

problemorienterade arbetsuppgifter där även arbetssätt och upplägget blir en del av arbetet. 

Förflyttningen av prestationskrav och gränsdragningen från organisation till individer kan 

enligt våra resultat gynna organisationer som med ett flexibelt arbetssätt förlänger sin operativt 

aktiva verksamhet när anställda väljer att arbeta utanför den ordinarie arbetstiden. Det vill säga 

att arbetsdagen där arbetsgruppen finns tillgängliga för sin arbetsgivare förlängs. Vi ser att 

fördelarna med det främst ligger hos arbetsgivaren och att det också kan förhindra en återgång 

till att tillämpa enbart kontorsarbete som då begränsar arbetstiden till kl. 8-17.   
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5.3 Att trivas distans  

I den framtagna empirin finns en tydlig koppling till existerande teorier om distansarbete. 

Respondenterna nämner fördelar och nackdelar som sociala, tekniska, upplevd frihet och det 

egna ansvaret som också lyfts i teoriavsnittet. De respondenter med över 20 års 

arbetslivserfarenhet betonar den tekniska utvecklingen som bidragit till möjligheten att kunna 

arbeta hemifrån. Övervägande är respondenterna positivt inställda till sina upplevelser med 

distansarbete under pandemin, vilket stämmer med existerande forskning om att anställda är 

positivt inställda och upplever sig arbeta väl hemifrån (Hanson, 2004; van Liers et al 2014; 

Conway et al 2020). En förutsättning för detta är att det finns mindre störningsmoment i 

hemmet (Conway et al, 2020). En majoritet av andelen respondenter uppger att de arbetar 

bättre, mer ostört och effektivare hemifrån, och lyfter att utan kollegor som stör arbetsron kan 

de fokusera bättre. För de respondenterna som arbetade med känsliga uppgifter användes 

samma argument, att de hemifrån kan arbeta bättre när de inte behöver tänka på att leta 

mötesrum eller var de kan jobba från utan att bli hörda på arbetsplatsen. På grund av att öppna 

kontorslandskap och aktivitetsbaserade kontor var vanliga arbetsformer för respondenterna 

öppnar det upp för frågan om vad som faktiskt är en lämplig arbetsmiljö och vem som ansvarar 

för att anställda ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett lämpligt sätt. Till följd av att 

rekommendationerna från FHM innebar en påtvingad flexibilitet menar Muzio & Doh (2021) 

att det blir en ytterligare utmaning för verksamheter att flytta sina existerande rutiner och att få 

arbetssättet att fungera optimalt. Det lyfter även respondenterna som uttrycker en delad åsikt 

om hemarbete, och saknar kontorsarbete med det dagliga brus och tydliga rutiner som följer 

med det. Precis som Regeringen (2020) lyfter i den framtagna arbetslivsmiljöstrategin för 

2021–2025 att det kombinerade arbetsformen kan komma att bli standard för tjänstemän i 

landet vill också en majoritet av våra respondenter fortsätta arbeta delvis hemifrån.  

 

De fördelar som respondenterna nämner är i första hand uteslutande för privatlivet och att 

underlätta för vardagen, i synnerhet för småbarnsföräldrar som kan navigera familjelivet på ett 

som de beskriver enklare sätt. De kan varva arbete och privatliv med att själv välja hur de 

lägger upp sin dag och kan förlänga arbetsdagen med att arbeta på kvällar. Detsamma gäller 

för hundägare som kan anpassa dagarna efter hundens behov att gå utomhus. I Hochschilds 

(1997) begrepp segmentering och integrering stämmer ett sådant agerande mer in i ett 

integrerande hanteringssätt av de två sfärerna arbets- och privatliv. Vi hittar i det empiriska 

materialet att en majoritet av respondenterna (11 av 15) anser sig använda sig av ett 

segmenterade hanteringssätt, som innebär att sfärerna hålls separerade, men som mer stämmer 

in i ett traditionellt arbetsliv. Tre av respondenterna motsätter sig hemarbete helt och hållet av 

principskäl. Här identifierar vi en diskrepans mellan självbilden och faktiskt beteende, då 

samtliga respondenter beskriver handlingar de gör som inte stämmer in i ett segmenterade 

hanteringssätt, som att utföra hushållssysslor, privata ärenden eller arbetar utför sina ordinarie 

arbetstider. Vilket stämmer överens med Hansson (2004) som menar att anställda upplever en 

svårighet i att skilja på privatlivet och arbetslivet, och kan återfinnas i Aronsson et al (2018) 

som menar att digitaliseringen medfört att en anställd sömlöst kan skifta fokus mellan privat 

och arbetsliv och att förgivettagna gränser suddas ut. En anledning till det kan vara den vitt 

skilda uppfattningen om vad som är en gränsdragning innebär då 11 av 15 respondenter säger 
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att de oftast stänger av sin tekniska utrustning, men hälften av respondenterna säger att de läser 

jobbmejlen och utför arbetsuppgifter genom telefonen eller dator utanför ordinarie arbetstid. 

Vi identifierar att den på typen av uppgifts- och problemorienterat arbete som kännetecknar 

tjänstemannaarbete i sin natur, i kombination med att anställda genom sin telefon eller dator 

enkelt kan kolla mail eller status på arbetsuppgifter bidrar till att anställda har ett alltmer 

integrerat arbetssätt när det kommer till balansen mellan arbete och privatliv. Det kan bero på 

individuella ansvarskänslor dras till nytta av verksamheter som gynnas av att låta anställda 

arbeta mer än vad de är kontrakterade till att göra. Det är därmed av stor vikt för chefer, ledare 

och organisationer att tydliggöra hur, var och när arbetet ska utföras.   

 

van de Lippe & Lippényi (2019) menar att en konsekvens av den upplevda ensamheten och 

isoleringen vid distansarbete är att den anställde upplever sig ha försämrade karriärmöjligheter, 

detta på grund av att de individuella prestationerna inte uppmärksammas och kan därför inte 

bidra till befordrande. Det är ett representativt exempel på orosområden som kan finnas i 

samband med gränslöst arbete och något företagen måste ta på allvar. Ett villkor för att 

arbetsformen ska fungera i längden är att de identifierade problemområdena inom 

hygienfaktorerna lösas då dessa är nödvändiga för att uppnå en arbetstillfredsställelse på 

arbetsplatsen. Den sämsta situationen som kan uppstå är när varken hygienfaktorer eller 

motivationsfaktorerna är tillfredsställande, då är de anställda omotiverade i sitt arbete samtidigt 

som de har många klagomål. Även om motivationsfaktorerna är tillfredsställande men inte 

hygienfaktorerna kommer motivationen vara hög samtidigt som de anställda ändå inte trivs och 

har många klagomål. Det är alltså nödvändigt att uppfylla hygienfaktorerna, där flera faktorer 

är sådana som lätt missas i stora, hastiga omställningar.   

 

Bland de problem och risker som framkommit i empirin finns flera faktorer som stämmer bra 

in på hygienfaktorerna i Tvåfaktorsteorin. Det handlar exempelvis om social utsatthet, dålig 

ergonomi i arbetsmiljön, ledning och policys som inte är anpassade för distansarbete. Bland 

motivationsfaktorerna finns flera utpekade områden i det empiriska materialet, det handlar 

exempelvis om ansvar, prestation och erkännande, där ansvarsfrågan är intressant då det 

personliga ansvaret kan förändras i samband med distansarbete där anställda själva behöver 

lägga upp arbetsdagen. Faktorerna prestation och erkännande går hand i hand där det är lätt att 

prestationer inte uppmärksammas i samma utsträckning som vid kontorsarbete.  
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6 Slutsats 

6.1 Hur upplever anställda tjänstemän gränslöst arbete?  

Gränslöst arbete definieras som att arbetet frigjorts från tid och rum (Allvin et al, 2006) och är 

något som vi kan identifiera praktiseras av respondenterna i undersökningen. Merparten av de 

tillfrågade har upplevt att det gränslösa arbetet som uppstått i samband med Covid-19 

pandemin i hög grad påverkat deras vardag. Som i synnerhet tydliggjordes efter att 

rekommendationerna från FHM drogs tillbaka och organisationerna de arbetade på valde att 

fortsätta låta anställda arbeta hemifrån. Där det finns positiva effekter som större möjlighet att 

styra över sin egen tid, ingen pendling till arbetet, en upplevd känsla av frihet. Bland 

nackdelarna lyfts i synnerhet sociala aspekter som i första hand gäller sammanhållning och 

teamwork, men som i förlängningen hindrar upplärning, effektivitet och vidareutveckling när 

det dagliga bruset, som 5 minuters pauserna till kaffemaskinen eller spontana samtal inte längre 

är en del av vardagen. Det finns även en skillnad i vilken innebörd som respondenterna lägger 

i ordet tillgänglighet, och att vara tillgänglig utanför arbetstid kan ses som något självklart även 

om det inte föredras av respondenterna. En majoritet av respondenterna, oavsett ålder och 

bransch anser sig ha en strategi som är segmenterade i hur de förhåller sig till sitt privat- och 

arbetsliv, men som motsätter sig det faktum att majoriteten är tillgängliga genom sina tekniska 

arbetsredskap utanför arbetstid.  

 

Det som blir tydligt under empiriinsamlingens gång är också att trots att arbetet flyttat in i 

hemmets fyra väggar så upplever respondenterna inte det som något negativt utan majoriteten 

vill fortsätta arbeta på det sättet även i framtiden trots upplevda nackdelar. Det som vi 

identifierar respondenterna önskar är en tydlighet från chef och ledning när det kommer till 

direktiv gällande hur de ska förhålla sig till att arbeta hemifrån och från kontoret, detta då både 

respondenter som arbetade på organisationer som hade och inte hade direktiv såg brister och 

förbättringsmöjligheter. En skillnad vi identifierade mellan respondenternas ålder och 

arbetslivserfarenhet var att respondenterna med mest arbetserfarenhet också ansåg det vara mer 

självklart att vara tillgänglig för sitt jobb än de med mindre arbetserfarenhet. Det identifierar 

vi har ett samband med att deras arbeten också har utvecklats och anpassats efter deras 

intressen.  

 

Att arbetslivet går alltmer åt flexibilitet och i förlängningen gränslöst arbete är tydligt, och 

arbetssättets utbredning har enbart accelererats av Covid-19 pandemin och 

rekommendationerna från FHM. Att arbeta på det här sättet främjas av att arbetsuppgifter och 

ansvar förskjuts från organisation till den anställde vilket för tankarna till vilka som gynnas av 

utvecklingen och hur den uppfattas av anställda. Vi anser att organisationer som arbetar i linje 

med relevanta teorier inom distansarbete och ledarskap kan dra nytta av att anpassa ledarskapet 

därefter. Genom att förstå och vara lyhörd för medarbetades behov och grundläggande 

förutsättningar kan organisationer arbeta på ett sätt som också bidrar till dess framtida 

utveckling. Det är dock inte helt oproblematiskt och vi identifierar också att det finns en risk 

med detta. Det är att denna typ av förflyttning av prestationskrav och ansvar är gynnande för 

organisationer som med ett flexibelt arbetssätt har möjligheten att förlänga sin operativa 
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verksamhet när anställda väljer att arbeta utanför den ordinarie arbetstiden och även ser det 

som sitt eget ansvar att göra det. I förlängningen kan det innebära att anställda upplever att de 

får möjligheten att utvecklas och bli bättre på sitt yrke och därför åtar sig mer och mer uppgifter 

utan att se det som något negativt men som påverkar hälsan i form av stress, återhämning och 

psykisk ohälsa. En risk med detta arbetssätt kan dock vara att de anställda arbetar för mycket 

samt att företagen inte lyckas fånga upp de som riskerar att bli utbrända då kontrollen blir sämre 

på distans.  

6.2 Vad motiverar anställda att jobba under gränslöst arbete?  

När det kommer till arbetstillfredsställelse och motivation är det tydligt enligt Herzberg et al 

(2010) att basala behov behövs uppfyllas, och att det är ett krav för att en anställd ska börja 

sträva mot personlig utveckling och arbetstillfredsställelse. Respondenternas motivation går 

främst att koppla till den upplevda friheten i vardagen som kommer till följd av det gränslösa 

arbetet. Exakt vad som motiverar varje enskild person beror på deras livssituationer och 

intressen. Småbarnsföräldrar får mer tid för familjen, hundägare behöver inte lämna bort djuren 

på dagen, träning och rekreation i allmänhet får större utrymme under dagtid, något som kan 

vara extra viktigt vintermånaderna då soltimmarna är få. Vad som överraskade är de 

respondenter som säger de jobbar bättre hemifrån då de inte blir störda av sin omgivning. Vi 

identifierar att det beror på arbetsplatsens fysiska utformning och förutsättningar som inte är 

optimerade för arbetsuppgifternas natur, då respondenterna menar att de har hand om känsliga 

uppgifter som inte bör höras av kollegor när de har teamsmöten, eller att de inte kan koncentrera 

sig lika väl i det öppna kontorslandskapet. Av den anledningen är det motiverat att se över 

individens val och möjligheten för företag att använda sig av flexibelt arbete som en förmån 

när det i egentligen kan vara en konsekvens av att de lokaler som tillhandahålls av arbetsplatsen 

inte är funktionella för de anställda. Det är speciellt intressant eftersom att utforma kontor på 

ett sätt som bidrar till att anställda väljer att arbeta hemifrån kan vara en kostnadsfråga (van 

Lier et al (2014) men som vi kan identifiera vara en risk för den anställda om det bidrar till en 

bristande arbetsmiljö som påverkar motivationen (Herzberg et al, 2010).  

  

Majoriteten av respondenterna är positivt inställda gränslöst arbete på grund av att de upplever 

att de har större frihet i vardagen. Det kan tyckas vara motsägelsefullt att anställda känner en 

större frihet när arbetet sprids ut över en större del av dygnet. Det beror på att i stället för att 

livet får anpassas efter arbetet får arbetet anpassas efter livet, där familjeliv och intressen får 

större del av vardagen. En av respondenterna uppger att dennes arbetsplats har Frihet under 

ansvar som ett uttalat begrepp, som i princip innebär att så länge jobbet blir gjort spelar 

formerna mindre roll, totalt har 8 av 15 respondenter arbetsvillkor som kan likställas med detta 

begrepp. Vi identifierar att den gemensamma nämnaren för vad som motiverar tjänstemän är 

tid, eller snarare möjligheten att förvalta sin tid själv. De nya möjligheter som uppstår i 

privatlivet när platsen och tiden för arbetet inte är fast, och det är det som gör att både trivsel 

och motivation går upp. 
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6.3 Förslag till vidare forskning  

Under studiens gång har vi identifierat olika intresseområden att fortsätta studera fenomenet 

gränslöst arbete. Vår ambition genom den valda metoden har varit att få nyanserade och 

mångfacetterade svar. Därmed har vi fått olika infallsvinklar och under genomgång av empiri 

har vi identifierat motsägelsefullheter både vid jämförelse av respondenternas svar med 

varandra och vid genomgång av svaren från samma respondent. Av den anledningen ser vi att 

det kan vara av intresse att fördjupa studien och göra en undersökning med fler respondenter i 

en och samma åldersgrupp, bransch och/eller organisation.  

 

I samma anda kan det vara av intresse att ändra undersökningsmetod, för att faktiskt undersöka 

hur anställda förhåller sig till sitt privat- och arbetsliv då vi identifierade att det kan finnas en 

skillnad i hur en person upplever något mot vad som faktiskt sker, det visar sig särskilt i vissa 

av respondenternas svar som påpekar att de inte har problem att hantera balansen mellan privat 

- och arbetslivet men att deras kollegor verkar ha det. Vi ser också att det kan vara intressant 

att undersöka kontrakterade flexibla arbeten, som egenföretagare som arbetar mot flera projekt 

och/eller anställda som arbetar med tillfälliga jobb också kallat gig arbete och se vilka 

konsekvenser det har för både arbetsmarknaden, samhället och för individen. Vid slutförandet 

av denna rapport har FHM åter infört rekommendationer om hemarbete, därmed ser vi också 

att det är av intresse att genomföra studier som jämför under tid hur inställningen till hemarbete 

förändras och hanteras av organisationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Intro  

-Vad är din titel? 

-Hur länge har du jobbat inom verksamheten? inom branschen 

-Vad är dina arbetsuppgifter? 

-Vill du berätta kort om organisationen? storlek, kommunal privat  

2. Att arbeta flexibelt  

- Vad tänker du på när du hör ordet flexibelt arbete? Hur har du upplevt flexibelt arbete? 

- Hur ser du på att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid? Är du tillgänglig efter 

arbetstid?  

3. Regleringar  

-Har din arbetsplats tydliga direktiv över vad som förväntas av dig som anställd under 

arbetstid? tillgänglighet, ansvarsroll, fördelning, arbetsuppgift 

-Har din arbetsplats tydliga direktiv över vad som förväntas av dig som anställd utöver din 

arbetstid?  Tillgänglighet, ansvarsroll, fördelning,  arbetsuppgift 

- Finns det direktiv om hur mycket/lite du får jobba hemifrån?  

Ja, följs dom? 

Nej, hade det behövts, är det något du saknar? 

-Hur ser din arbetsbelastning ut? 

-Följer din närmaste chef upp hur mycket tid du lägger ner på ditt arbete? bra/dåligt? 

-Har du varit delaktig i att utforma din arbetsroll/arbetsuppgifter? 

 Om ja, fick du gehör för dina synpunkter?  

Om nej, är det något du skulle vilja? Varför? 

4. Drivkrafter  

-Vad motiverar dig i arbetslivet? Kan du se att det har förändrats under tiden med hemarbete  

-I vilken utsträckning vill du arbeta hemifrån och varför? 

- Vad är den främsta anledningen till att du vill jobba hemifrån / på kontoret? 

- Påverkar din chef hur du förhåller dig till tillgänglighet? Om ja, på vilket sätt? ex) ärvda 

förhållningssätt.  

- Kollegor? Om ja, på vilket sätt? 

5. Socialt  

- I vilken utsträckning jobbar dina kollegor hemifrån? Jämföra innan efter pandemi? Om 

äldre sedan  

- Pratar du med dina kollegor om för- och nackdelar när det kommer till distansarbete? Vad 

lyfter ni då? 

6. Gränshantering Integrera/separera 

-Hur hanterar du balansen mellan arbete och privatliv, drar du gränser? Hur upplever du den? 

Före efter Pandemi? 

-Fìnns det en strategi från din arbetsplats gällande anställdas arbete och privatliv? Hur tar den 

sig uttryck? Outtalad / uttalad? tex, är det OK att höra av sig om arbete efter ord. arbetstid.  
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- Har du och dina kollegor kontakt utanför (ordinarie) arbetstid gällande arbetet?  

- Upplever du att det är ett hållbart arbetssätt? 

7. Påverkan 

 - När det kommer till flexibelt arbete, vad anser du är för- och nackdelar? begreppet och 

arbetssättet! liknar annars de andra frågorna  

- I din nuvarande arbetssituation, finns det förbättringsmöjligheter när det kommer till att 

arbeta flexibelt? gräns, eget ansvar, integrera / separera 

Avslut 

- Har ni något skriftligt dokument som vi kan ta del av?  

- Är det något du skulle vilja lägga till? 

- Kan du tipsa om någon i organisationen vi kan intervjua? 


