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Abstract 
Today the adoption and use of communication technology has broken down workplace 
boundaries and the dynamics of those, in specific regards to time and place. Through the 
integration of information technology, a new shape of work environment has been created. 
Technology makes it possible to work flexibly, independently and in a boundless digital 
environment, regardless of where one is located. This newly altered working environment 
presents new opportunities and challenges for both employees and their employers. This 
study aimed to create a deeper understanding of what the term boundless work implies and 
the effects it has on the psychosocial work environment. Through this study we also explore 
the perception of a sense of boundlessness within a consultant profession, along with 
employers’ awareness concerning this boundlessness within the work environment. This 
study used a qualitative research method, conducted through interviews to gather the data 
for this thesis. Our study indicates that access to communication technology contributes to 
the absence of boundaries in the workplace, in terms of availability and is a strong 
indication as to why employees are working beyond ordinary working hours and into their 
leisure time. In our recommendations section we argue that it is of importance to pay more 
attention to boundaries in work environments, as to better support employees’ time of 
recuperation away from work. We believe that the psychosocial environment of a 
workplace should be prioritized and that sustainable consultants make for profitable 
organizations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord 
Först och främst vill vi tacka alla respondenter som tagit sig tid att medverka i denna studie. 
Vi vill även tacka vår handledare Mikael Wiberg som peppat och trott på oss under hela 
arbetets gång. Till sist vill tacka varandra för gott sällskap i tuffa tider! 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

“Den här gången blir det Tanzania! Vi brukar faktiskt välja resmål med dålig 
mobiltäckning, det är det enda sättet att slappna av och kunna koppla bort arbetet.”  

Riktigt så här illa behöver det inte vara, men att tekniken förändrat arbetets gränser är ett 
faktum. Tekniken finns idag på i princip varje arbetsplats vilket skapar nya förutsättningar 
och stora utmaningar för anställda och deras arbetsgivare. Arbetsmiljöverket (2015) visar i en 
studie att cirka 30 procent av alla i arbetslivet arbetar hela sin arbetsdag med digital teknik. 
Detta samtidigt som 78 procent använder kommunikationsteknik som något typ av stöd i sitt 
arbete (Arbetsmiljöverket, 2015). Digitaliseringen har bidragit till att de anställda har behövt 
anpassa sig till omstruktureringar, nya arbetsuppgifter och förändrade arbetssätt. 
Anpassningar som också påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Gränsen mellan fritid och 
arbetstid har även suddas ut och likt anekdoten i inledningen så bidrar 
kommunikationstekniken till att anställda alltid är uppkopplade och aldrig frånkopplade från 
deras arbete. Utmaningen med att alltid vara tillgänglig och inte ha utrymme för 
återhämtning kan leda till stress och ohälsosamma arbetssituationer vilket gör detta till ett 
område som är viktigt att undersöka vidare.              
 Förutom utmaningar vad beträffar den psykosociala arbetsmiljön har tekniken också 
skapat nya möjligheter för organiseringen av arbetet (Allvin et al., 2006). Historiskt har 
nästan allt arbete varit bundet till tid och rum, för att kunna samordna och utföra de 
arbetsuppgifter man blivit tilldelad. Man var beroende av dessa faktorer för att kunna utföra 
arbetet och få sin lön, samtidigt som faktorerna också bidrog till att skapa en skarp linje 
mellan vad som var arbetstid respektive fritid. Idag har arbetets gränser gällande tid och rum 
i stor utsträckning suddats ut, vilket gör att arbetet intar en ny skepnad. Tekniken gör det 
möjligt att arbeta flexibelt och på distans eftersom man kommer åt den digitala arbetsmiljön 
oavsett plats. Arbetets tidigare ramar har därmed inte samma betydelse. Det viktiga är 
istället att tidsbestämmelserna och deadline följs, inte nödvändigtvis hur tiden disponeras av 
den anställde (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Detta lämnar ett stort ansvar till 
individen att avgöra hur, när och var man utför sitt arbete eftersom man inte är beroende av 
att utföra sitt arbete på sin fysiska arbetsplats, under en viss tid. Arbetets uppluckrade 
gränser bidrar till att arbete och fritid flyter ihop och det är individens ansvar att se till att 
den får tillräckligt med återhämtning samt avgöra när arbetet inkräktar på fritiden, vilket kan 
vara svårt. I en studie av Danielsson och Danielsson Öberg (2011) uttrycker anställda en vilja 
om att hitta en bättre balans mellan just arbete och fritid eftersom de har det svårt att finna 
tid för återhämtning och vila.                      
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Utifrån ovanstående utmaningar ställer vi oss frågan; är det enbart individens ansvar eller 
är det chefer och ledningens uppgift att se efter det gränslösa arbetet? Fackliga 
organisationer har lyft frågan om gränslöst arbete och tidigare forskning har 
uppmärksammat problematiken. Men hur ser det faktiskt ut i praktiken? För att ta reda på 
detta kommer vi att studera en snabbt växande yrkesgrupp, konsulter. Konsultsektorn har 
ökat från cirka 100 000 till 300 000 yrkesverksamma de senaste fyra decennierna, en ökning 
från tre till drygt sex procent av den totala sysselsättningen i Sverige (Giertz, Hjorth, 
Lindhagen, Engwall & Genz, 2016). Rollen som konsult stämmer också in på det som i 
forskning beskrivs som gränslöst arbete, vilket ger oss förutsättningar till att studera hur 
kommunikationsteknik påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att på nära håll undersöka vad gränslöst arbete innebär samt dess 
psykosociala effekter på arbetsmiljön. Specifikt kommer vi att undersöka hur konsulterna 
uppfattar den gränslöshet som råder inom deras yrkesroll men också hur de upplever att 
deras arbetsgivare hanterar de möjligheter och utmaningar som det gränslösa arbetet 
medför. Vi vill slutligen sammanställa rekommendationer som kan användas av organisation 
och ledning för att uppmärksamma hur man kan arbeta med dessa frågor och samtidigt 
värna om den psykosociala arbetsmiljön. 

1.3 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är: 

• På vilket sätt har arbetets gränser förändrats i rollen som konsult? 

• Hur upplever man som konsult det gränslösa arbetet? 

• Vilka effekter har det gränslösa arbetet på konsulters psykosociala arbetsmiljö? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att studera gränslöst arbete samt undersöka hur det gränslösa arbetet påverkar 
den psykosociala arbetsmiljön. För att undersöka detta valde vi att avgränsa oss till att 
studera personer som arbetar som konsulter och deras upplevelse av det gränslösa arbetet. Vi 
ville se vilka utmaningar och möjligheter som det gränslösa arbetet medför och hur det 
påverkar konsultens psykosociala arbetsmiljö. Vidare tittade vi på hur tekniken gör det 
möjligt för konsulterna att arbeta flexibelt och hur tillgängligheten påverkar dem. Vi 
intresserade oss också för hur konsulterna upplevde att organisationen var medveten om det 
gränslösa arbetets utmaningar. 
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2. Metod 

2.1 Valet av kvalitativ metod 

Begreppet metod kan definieras som en samling riktlinjer som kan följas för att uppnå ett 
specifikt mål. Metodvalet kräver dock att studieområdet är fastställt och att 
intervjuundersökningens syfte är tydligt för att kunna nå dess mål (Kvale & Brinkmann, 
2009). I och med att syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse kring vad 
gränslöst arbete är, samt dess psykosociala effekter på arbetsmiljön, föll valet på att 
genomföra en fallstudie. En fallstudie används bäst när man vill studera en specifik situation 
avgränsat till tid och rum (Jacobson, 2012) vilket stämde överens med vårt syfte.     
 Vidare var vår önskan att få kunskap och skapa förståelse för individens upplevelse av det 
gränslösa arbetet vilket resulterade i att metodvalet blev kvalitativt. Kvalitativ metod ger 
forskaren personliga uppfattningar om det studerade ämnet (Kvale & Brinkman, 2009). Det 
används också för att fånga studieobjektets perspektiv vilket gör att man kan kartlägga 
upplevelser och synpunkter av deras syn på verkligheten. Något som ofta görs genom 
observationer samt intervjuer (Hancock, 2015). Genom en kvalitativ studie har vi möjlighet 
att fånga respondenternas uppfattning om ämnet och bättre förstå hur det påverkar dem. En 
kvantitativ studie är istället mer styrd och har till uppgift att kvantifiera data, vilket inte ger 
respondeterna möjlighet att själva beskriva upplevelsen av undersökningsområdet 
(Jacobson, 2017). Detta var viktigt för oss eftersom vi ville studera hur upplevelsen av det 
gränslösa arbetet såg ut i praktiken. 

2.1.1 Valet av intervju som metod 

Upplägget i en kvalitativ studie handlar om att tidigt svara på frågorna varför och vad, innan 
man kan svara på hur vägen dit ska se ut för att nå målet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Definitionen för att kvalitativt samla data handlar om att fånga uppfattningar och 
antydningar hos människor genom samtal där de öppet beskriver fenomenet (Jacobson, 
2012) utan styrande förbestämda frågeformulär (Repstad, 2007). Detta förhållningssätt gör 
att vi kan återspegla verkligheten av det område vi valt, vilket gjorde att vi valde intervjuer 
som datainsamlingsmetod. Genom intervjuer fick vi möjlighet att ta del av informativa svar 
och berättelser från intervjupersonerna kring möjligheter och utmaningar med det gränslösa 
arbetet. Vi valde att utforma en semistrukturerad intervjuguide eftersom det skapar ett öppet 
samtal som kan formas och anpassas utifrån hur personen svarar. Semistrukturerade 
intervjuer ger även utrymme för mer djupgående följdfrågor samt hjälper till att hålla 
samtalen levande och personliga (Repstad, 2007). 

2.1.2 Förstudie 

Inledningsvis utförde vi en övergripande förstudie för att kunna utforma vår intervjuguide. 
Förstudien bestod av forskningslitteratur inom ämnet, vetenskapliga artiklar från databaser 
som Google Scholar, samt databaser som fanns tillgängliga via Umeå Universitetsbiblioteks 
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webbsida. I det inledande sökarbetet använde vi oss av sökord som; gränslöst arbete, 
flexibilitet, psykosocial arbetsmiljö och teknostress. Förstudien gav oss en bra 
kunskapsgrund samt en inblick i hur forskningen på området såg ut. Efter förstudien kunde 
vi sedan sammanställa teman för vår intervjuguide. Våra temarubriker blev; Bakgrund, 
Arbetsramar, Kommunikation, Organisatoriska riktlinjer och Psykosocial arbetsmiljö (se 
bilaga). Utifrån dessa teman ansåg vi att vi skulle få en bra uppfattning om individens 
upplevelse av det gränslösa arbetet och dess eventuella effekter. 

2.3 Urval och respondenter  

Vårt första steg i urvalsprocessen var att göra en intressentanalys. Eftersom vi ville studera 
det gränslösa arbetet hade vi vissa krav på respondenterna. Dessa krav identifierade vi i 
förstudien som viktiga förutsättningar för att arbetet skulle benämnas som gränslöst. Ett krav 
var flexibilitet i arbetets utförande. En annan förutsättning var att respondenterna skulle ha 
tillgång till tekniska verktyg som möjliggjorde mobilt arbete. Ytterligare ett krav var att 
respondenterna själva ansvarar för sitt arbete och att de har förutsättningar för att själva 
kunna dra gränsen mellan arbetstid och fritid. Utifrån dessa kriterier diskuterade vi olika 
tjänstemannaroller innan vi beslutade oss för att det var konsulternas arbetssituation vi ville 
studera. Rollen som konsult stämmer överens med samtliga krav samtidigt som vi under 
förstudien fann lite information om hur konsulter upplevde deras gränslösa yrkesroll. Detta 
tomrum intresserade oss vilket gjorde att vi ville undersöka det vidare.       
 För att få en bred uppfattning om konsulternas gränslösa arbete beslutade vi oss för att 
kontakta konsulter som arbetade inom olika områden. Vi valde därför att tillfråga konsulter 
vars yrkestitel var känd för oss och som fanns i vår närhet. Detta innebar att vi använde oss 
av det som benämns som målinriktat urval och bekvämlighetsurval. Målinriktat urval 
försäkrar att respondenterna kvalificerar sig för det valda undersökningsområdet medan 
bekvämlighetsurval är tidsbesparande eftersom respondenterna är lättillgängliga för 
forskaren (Bryman, 2011; Jacobsen, 2017). Detta var också viktigt för oss då vårt arbete var 
tidsbegränsat. 
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Respondent  Titel Tid på företaget Ålder Tid 

Linus Konsultchef 1 år 6 mån 29 16 

Helena Arbetsmiljökonsult 6 mån 25 24 

Emma Produktivitetskonsult  5 mån 25 20 

Björn Miljö- och Hållbarhetskonsult  7 mån 25 31 

Adrian Teknisk konsult  1 år 3 mån 27 29 

Olivia IT-konsult 5 år 32 27 

Mia Organisationskonsult  3 år 40  48 

Figur 1: Sammanfattning av de intervjuer som genomförts. Samtliga konsulter har fått 
fiktiva namn och könsbenämningar kan ha ändrats för att bibehålla anonymiteten. 

2.4 Datainsamling 

Inledningsvis i processen för vår datainsamling utfördes en litteraturstudie. Genomgående i 
litteraturstudien sökte vi litteratur som besvarade studiens frågeställningar eftersom vi under 
förstudien redan skapat oss en bredare kunskapsgrund om befintlig forskning inom området. 
Utifrån frågeställningarna sammanställdes tidigare forskning under följande rubriker; 
Arbetets förändrade gränser, Flexibilitet och mobilt arbete, Konflikten mellan arbete och 
övriga livet, Det gränslösa arbetets psykosociala arbetsmiljö samt Teknostress och 
gränslöst arbete.                         
 Den andra delen av datainsamlingen bestod av våra kvalitativa intervjuer. Samtliga 
intervjuer skedde enskilt med varje konsult. Sex av sju konsulter fanns inom rimligt 
geografiskt avstånd vilket gav oss möjligheten att boka in möten ansikte mot ansikte, ofta på 
konsulternas kontor. Vi ansåg att det var viktigt att träffa konsulterna i en för dom redan 
bekant och bekväm miljö eftersom faktorn i sin tur ger möjligheter att få mer trovärdiga svar 
genom att se kroppspråk i samband med att höra vad den intervjuade säger (Repstad, 2007). 
En av intervjuerna genomfördes över telefon vilket inte gav samma helhet då det inte är 
möjligt att se varandras kroppsspråk. För att vi i efterhand skulle kunna ta del av materialet 
och underlätta transkribering och analys så valde vi med konsulternas samtycke att spela in 
samtliga intervjuer. Intervjuerna höll sig runt 20-30 minuter. Minst två av oss var på plats 
vid intervjutillfällena för att ta del av intervjumaterialet samt komplettera varandra och 
uppmärksamma relevanta följdfrågor till konsulten.              
 En av intervjuerna delades upp i två olika delar, detta eftersom att denna respondent 
arbetar som organisationskonsult på ett stort företag inom företagshälsovård. Med tanke på 
företagets djupare kunskap och kompetens kring hållbara lösningar för företag valde vi i 
andra delen av intervjuen att lyfta frågor gällande hur hon i sin arbetsroll arbetar med 



 6 

begreppet gränslöst arbete hos kund. Genom att intervjua en person som är kunnig inom 
området kan den informationen komplettera uppgifter som inte framkommer bland 
resterande respondenter. Genom att inkludera en person med bredare kunskap ger det idéer 
och tankar från ett annat perspektiv. Denna person kallas för informant (Jacobsen, 2012). 

3.5 Dataanalys 

Första steget i analysprocessen var att transkribera och renskriva samtliga intervjuer. Denna 
process är viktig för att stärka intervjuns validitet och reliabilitet vilket är den grad av 
tillförlitlighet som finns i datamaterialet (Kvale & Brinkmann, 2011). De inspelade 
versionerna var till stor hjälp och underlättade vad som sagts men framförallt vilket sätt det 
sas på under intervjuerna. I intervjuerna har information om irrelevans, pauser samt somliga 
ordval redigerats bort och dessa stycken finns kommenterade i transkriberingen som gjorts. 
Efter att det inspelade materialet var transkriberat var följande steg att analysera materialet. 
Vi gick igenom transkriberingen för att finna nyckelord, ett moment som i 
samhällsvetenskapen kallas kodning. Vi satte samman återkommande nyckelord, 
underliggande meningar och avsnitt vi hittat under olika framhävande teman (Jacobson, 
2017). De teman vi kom fram till sattes sedan i relation till varandra för att i sin tur sättas 
samman till kategorier. Dessa kategorier är en simplifiering av detaljer och övergripande 
uppgifter som framkommit i datamaterialet. Det går att välja att kategorisera antingen innan 
eller efter intervjuer hålls. Valet att kategorisera teman efter intervjuerna gjordes var för att 
istället lämna det öppet för oss och respondenterna att själva forma och styra vad som kom 
att bli våra teman (Kvale & Brinkkmann, 2009). Vi gick vidare genom att ta respektive 
intervjufråga för sig för att sedan komma fram till en sammanfattande och meningsfull 
helhetsbild (Jacobson, 2017). Genom att identifiera kategorier slutade vi upp i tre rubriker 
som kommer att beskrivas mer ingående under resultatdelen tillsammans med svaren från 
vår informant. 

3.6 Kritik av litteraturstudie, metod och urval 

I denna del av arbetet redogör vi metodsvsnittet ur ett kritiskt förhållningssätt. Under vårt 
arbete har vi gått igenom en stor mängd litteratur innan vi smalnade av till valt område och 
sammanställde litteraturen för vårt arbete. Vi har under hela arbetet haft ett kritiskt 
förhållningssätt till det vi läst vilket är viktigt när man genomför en vetenskaplig studie (Bell, 
2006). Det är också viktigt att sätta sig in i situationen där källan uppstod eftersom man bör 
vara medveten om att en text avspeglar författarens åsikter (Holme & Solvang, 1997), något 
som vi också tänkt på under arbetets gång. Under vår litteratursökning dök samma författare 
upp flertalet gånger. Dessa författare visade sig vara framträdande inom forskningen på 
dessa områden vilket resulterar i deras upprepade förekomst i avsnittet för tidigare 
forskning. Vi har även granskat litteraturen för att försäkra oss om att vi använt oss av 
primärkällor och att de vetenskapliga artiklarna är peer review.          
 Vidare skedde datainsamlingen genom semistrukturerade intervjuer och samtliga 
intervjuer spelades in med ett muntligt godkännande från respondeten. Enligt Repstad 
(2007) kan detta påverka den som blir intervjuad eftersom att människor som är medvetna 
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om att de blir inspelade tenderar att bli tillgjorda. För att motverka dettta försökte vi att 
skapa ett så öppet och lättsamt intervjuklimat som möjligt. Detta genom att vi hela tiden 
återkopplade till konsulterna under intervjutillfällena genom att ge konsulten vår fulla 
uppmärksamhet och visa att vi var där för att lyssna på dem (Häger, 2007). Vi var noga med 
att även genomföra största delen av intervjuerna på konsulternas egna kontor för att hålla det 
så naturligt som möjligt för deltagarna (Repstad, 2007). En kontexteffekt hade annars 
kunnat påverka konsulternas sätt att svara på frågorna negativt (Jacobson, 2017). En av våra 
konsulter befann sig geografiskt långt bort och intervjun hölls därför över telefon. Nackdelen 
med detta var att vi inte såg personen vi intervjuade ansikte mot ansikte. Vilket i sin tur gör 
det lätt att missa implicita budskap som kan tillkomma utöver det som sägs (Jacobson, 2012; 
Repstad, 2007).                           
 Vi valde våra respondenter genom bekvämlighetsurval vilket utelämnade möjligheten  att 
generalisera resultatet på hela konsultbranschen. Ytterligare kritik är att vår intervjugrupp 
främst bestod av unga konsulter som arbetat på sin nuvarande arbetsplats i mindre än sex år. 
Hade vi istället haft konsulter som arbetet längre perioder samt haft ett bredare åldersspann, 
hade vi kunnat få en bredare uppfattning i frågan. Trots detta anser vi att valet av 
respondenter gav oss ett tillräckligt underlag för att få en förståelse för hur man som konsult 
upplever det gränslösa arbetet. Detta eftersom respondenterna kom från olika branscher och 
företag.  

3.7 Etiska riktlinjer 

Individskyddskravet är det krav som tar hand om individens rätt att inte utsättas för intrång 
på privatlivet, som att fysiskt eller psykiskt påverkas av undersökningen. För att få ett djupt 
empiriskt material på ett värdigt sätt utan att intränga på individers personliga integritet så 
finns det inom individskyddskravet fyra olika etiska huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Informationskravet handlar om att informera deltagaren om forskningens syfte, på vilka 
premisser de deltar samt deras roll i undersökningen. Alltså den information som skulle 
resultera i att en person inte skulle vilja delta samt information om möjligheten att avbryta 
under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att respondenten själv eller via 
vårdnadshavare har valt att delta i studien. Konfidentialitetskravet berör riktlinjer som ger de 
involverade största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter förvaras säkert från 
obehöriga. Det sista huvudkravet rörande individskyddet är nyttjandekravet som innebär att 
insamlad data endast används för forskningsändamål och inte är information som delas för 
icke-vetenskapliga syften (Bryman & Bell, 2013). Innan respektive intervju, i enlighet med 
dessa fyra principer, informerades samtliga involverade kort om studien, ämnet, samt 
tillvägagångssättet och att det när som helst gick bra att avbryta.  
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt introducerar vi tidigare forskning inom det område som vi definierat som 
”gränslöst arbete”. Avsnittet har för avsikt att ge en övergripande bild och en fördjupad 
förståelse för hur arbetet har förändrats, vad dessa förändringar innebär, hur förändringarna 
påverkar individen samt vilka psykosociala effekter detta får.  

3.1 Arbetets förändrade gränser 

Eftersom att denna uppsats syftar till att undersöka hur det gränslösa arbetet påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön anser vi att det är ytterst relevant att förklara vad det gränslösa 
arbetet innebär och hur det förändrat synen på arbete. Genom att titta närmare på hur och 
vilka av arbetets gränser som förflyttats kommer man att få en betydelsefull och övergripande 
bild av vilka utmaningar arbetsmarknaden står inför.            
 Det som tidigare sågs som traditionellt arbete benämndes som en rationell aktivitet som 
styrdes av informella eller formella regler. Dessa regler symboliserade det traditionella 
arbetets ramar och sammanfattades i fyra dimensioner; tid, rum, organisation och 
anställningsvillkor. Dimensionerna definierade när, var, hur och varför arbetstagaren skulle 
utföra sitt arbete och därmed inte nödvändigtvis innehållet av arbetet. Förutom att 
dimensionerna reglerade arbetsramarna var den viktigaste funktionen att den skilde mellan 
arbetstid och fritid när man syftade på avlönat arbete (Allvin, Wiklund, Härenstam & 
Aronsson, 1999). Detta har nu förändrats och det beror framförallt på 
kommunikationsteknikens integration i arbetslivet. Arbetet definieras inte längre av tidigare 
nämnda regler utan är istället mer öppet, oförutsägbart och personbundet (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson, Lundberg & Skärstrand, 1998). Detta har gjort att det blivit allt 
svårare för arbetstagaren att särskilja på arbetstid och fritid, då avgränsningen mot övriga 
livet blir otydligare i takt med att arbetets organisering blir mer flexibel (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Forskare (Allvin et al., 2006:150) på området 
menar nämligen att: 

”Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet”  

Avregleringen av det traditionella arbetet har också lett till organisatoriska förändringar 
genom en individualisering av arbetet, vilket har resulterat i ett ökat ansvar för individen. 
Tidigare styrdes arbetet av en förutbestämd organisering av arbetsordningen, 
arbetsuppgifterna och resultatet. Den organiseringen av arbetet har försvunnit och det är 
istället upp till individen att strukturera sitt arbete (Allvin et al., 1998). Frånvaron av 
organisatoriska ramar gör att det till stor del är individens personliga egenskaper och den 
specifika arbetssituationen som styr struktureringen av arbetet. Individen behöver därmed 
vara både medveten och flexibel i sitt arbete för att kunna hantera oväntade händelser som 
uppstår. Den förändrade organisationen påverkar även individens sociala relationer eftersom 
vissa kontakter är tillfälliga beroende på uppdrag. Detta gör att relationerna blir mer formella 
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till skillnad från tidigare då man befann sig på en arbetsplats och träffade sina kollegor 
regelbundet (Allvin et al., 1999; Allvin et al., 2006).  

3.2 Flexibilitet och mobilt arbete 

Begreppet flexibilitet används allt oftare för att beskriva det moderna arbetslivets utveckling. 
För att kunna arbeta gränslöst behöver det finnas möjlighet till flexibilitet och mobilt arbete. 
I nedanstående text kommer vi därför att titta närmare på vad detta innebär.     
 Flexibilitet innebär anpassningsbarhet och kan finnas inom både arbetsmarknaden och 
organisationsformen, men även för individen och dess arbete. Det innebär att man har olika 
grader av frihet i handlingsutrymmet (Hanson, 2004). En del av flexibiliteten är att arbetet är 
mobilt. Mobilt arbete innebär att individen i hög grad har möjlighet att utföra sitt arbete när 
som helst, var som helst. En anledning till detta är kommunikationstekniken utveckling och 
integration i arbetslivet. Tekniken gör det möjligt för individen att komma åt sin digitala 
arbetsmiljö oberoende av tid och rum (Andriessen & Vartianien, 2006). Samtidigt menar 
Wiberg och Ljungberg (2001) att det finns olika dimensioner av mobilitet i arbetet. Arbetet 
kan nämligen styras i olika grad av faktorerna tid och rum, i relation till den specifika 
arbetsuppgiften. De menar vidare att vissa arbetsuppgifter kan utföras oberoende av tid och 
plats, medan det också finns uppgifter som kan utföras när som helst men behöver utföras på 
en specifik plats. Det kan också vara så att arbetsuppgiften kräver att den utförs en viss tid 
men är flexibel gällande platsen. Graden av flexibilitet kan därför variera beroende på 
arbetsuppgift. Även Allvin et al. (1999) menar att det flexibla arbetet är situationsbundet och 
styrt till en viss del. Deras studie visar att inte bara arbetet kan vara flexibelt, utan också att 
individen behöver vara flexibel med sitt arbete för att kunna anpassa sig efter 
arbetssituationen.                        
 När organisationen lämnar över ansvaret till individen att bestämma hur, när och var 
arbetet ska utföras benämner Allvin et al. (2006) det som flexibilitet genom förtroende. Det 
är upp till individen att styra och reglera hur arbetet ska utföras, vart det ska ske och vid 
vilken tidpunkt (Allvin et al., 2006). Denna typ av flexibilitet är positiv eftersom individen 
har möjlighet att utforma arbetet utifrån sina förutsättningar. Individen kan styra arbetet 
utifrån sina familjeförhållanden (Allvin et al., 1999) eller strukturera arbetet på ett sätt som 
gynnar den egna produktiviteten (Allvin et al., 1998). Studier visar även att individens 
upplevelse av att styra och kontrollera arbetets förläggning ger positiva effekter på dess 
trivsel med arbetet (Allvin et al., 2006; Allvin et al., 1999; Allvin et al., 1998; Hanson, 2004). 
I en studie av Grönlund (2007) ser man att personer med hög kontroll i arbetet har ett högre 
välbefinnande än de med låg kontroll.                  
 Men flexibiliteten har också en baksida. Grönlund (2007) beskriver att de uppluckrade 
organisationsstrukturerna bidrar till en problematisk ensamhet då den anställde själv ska dra 
en gräns mellan arbete och fritid. Bristen på yttre struktur i kombination med hög 
arbetsbelastning kan leda till att individen upplever stress och otillräcklighet samt 
att prestationen hämmas. Det kan även bidra till att individer tar på sig för mycket arbete 
eftersom det inte finns några tydliga gränser vart ansvaret börjar eller slutar (Widmark, 
2005). Widmark (2005) menar dock att trots detta är friheten med ett arbete viktig för 
arbetstillfredsställelsen, så länge man upplever stöd från chef och ledning. I en studie av 
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Allvin et al. (1998) visar deras resultat att de flesta individer, trots möjligheten att arbeta vart 
som helst, väljer att arbeta på ordinarie arbetsplats eftersom de vill ha möjlighet att 
kontinuerligt träffa kollegor och ledningen. 

3.3 Konflikten mellan arbete och övriga livet 

Arbetets uppluckrade gränser påverkar inte enbart arbetet utan även vardag och fritid. 
Begreppen arbete och fritid är också starkt knutna till varandra då arbete ofta kopplas 
samman med ansvar, medan fritid kopplas till frihet (Danielsson & Danielsson Öberg, 2010). 
När då arbetet inkräktar på fritiden kan det skapa en konflikt hos den anställda. Vi har därför 
valt att titta närmare på vad tidigare forskning säger angående gränsförskjutningen mellan 
arbete och övriga livet och hur det påverkar individen.            
 Studier visar att det finns en svårighet att avgränsa och begränsa arbetet från det övriga 
livet (Hanson, 2004; Danielsson & Danielsson Öberg, 2010).  Svårigheten beror dels på att 
det inte finns en tydlig tidsram som avgränsar arbetet, eftersom arbetet kan utföras 
oberoende av tid och plats. När arbetet kan utföras hemifrån blir det svårt för individen att 
skilja på vad som är arbetstid och vad som är fritid. Ytterligare problematik är att 
kommunikationstekniken gör att man alltid är tillgänglig, vilket gör att det är upp till 
individens samvete att avgöra när man ska vara nåbar eller inte (Allvin et al., 1999). I en 
rapport från stressforskningsinstitutet framgår det att en stor riskfaktor för stress och 
utbrändhet är när individen inte kan koppla av från arbetet när man kommer hem. 
Rapporten menar att arbetsbelastningen och svårigheten att avgränsa arbetet är de 
riskfaktorer som främst ökar risken att en individ ska utveckla stressbesvär och utbrändhet 
(Söderström, Jeding, Ekstedt, Kecklund & Åkerstedt, 2003).          
 En kvantitativ studie av Grönlund (2007) gällande gränslöst arbete visar att personer som 
upplever lite kontroll i sitt arbete också upplever en större konflikt mellan arbete och familj. 
Vidare visar studien att de som ofta arbetar övertid upplever en större konflikt mellan arbete 
och familj, samt har ett lägre välbefinnande. Studien visar också att de som har längre 
arbetstid, högre arbetsbelastning och större krav på lärande i arbetet även har ökade problem 
med konflikten arbete-familj. Sammanfattningsvis konstaterar Grönlund (2007) att anställda 
med hög kontroll i arbetet oftare arbetar övertid och även upplever en konflikt mellan arbete 
och familj. 

3.4 Det gränslösa arbetets psykosociala arbetsmiljö 

Eftersom att denna uppsats avser att studera gränslöst arbete samt dess psykosociala effekter 
på arbetsmiljön behöver vi klargöra vad som menas med detta. Vi kommer därför förklara 
begreppet psykosocial arbetsmiljö samt titta på vad tidigare forskning säger gällande det 
gränslösa arbetets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön.        
 Kortfattat kan man beskriva den psykosociala arbetsmiljön som ”de aspekter av arbetet 
som främst ställer krav på våra mentala resurser och som kan relateras till den arbetande 
människans psykiska resurser och sociala behov” (Weman-Josefsson & Berggren 2013:74). 
Psykosocial arbetsmiljö är därmed ett omfattande område som har en stor betydelse för hur 
man som individ upplever, värderar och trivs med sitt arbete (Weman-Josefsson & Berggren, 
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2013). En individs psykosociala hälsa består av dess arbets- och hemmiljö men också av sina 
livsroller och sociala nätverk. När gränsen mellan arbete och fritid försvinner kan det påverka 
individens psykosociala hälsa. Individen behöver då stöd från organisationen samt strategier 
för återhämtning för att hantera de utmaningar och ansvar som det gränslösa arbetet medför 
(Danielsson & Danielsson, 2010). Arbetsmiljöverket har i deras relativt nya föreskrift försökt 
att lyfta ansvaret gällande den psykosociala arbetsmiljön från individen till organisationen. 
Detta genom att ge föreskriften namnet; Allmänna råd om organisatorisk och social 
arbetsmiljö. Föreskriften trädde i kraft 31 mars 2016 och har till syfte att ”främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön” (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, 2015)                       
 Vidare har psykosocial arbetsmiljöforskning visat att faktorerna krav, kontroll och stöd är 
starkt sammanknutna till hur den anställda upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Med krav 
menar man de psykologiska krav som ställs på individen i arbetet, kontroll för individens 
handlingsutrymme och stöd innebär det sociala stöd den anställda upplever från ledning och 
kollegor. Beroende på hur starka dessa faktorer är påverkar det individens psykosociala 
arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990; Johnson & Hall 1988). I en studie av Widmark (2005) 
visar resultaten att kraven som individer upplever i arbetet inte är att de ska arbeta mycket 
och fort, kraven är istället av mental karaktär och sätter stor press på individuell prestation. 
Om kraven upplevs som orimliga eller om arbetet upplevs som övermäktigt oavsett hur 
mycket man anstränger sig så är situationen skadlig och risken för utbrändhetssymptom och 
stress ökar (Söderström et al., 2003). Resultat från en annan studie (Grönlund, 2007), gjord 
utifrån västeuropeiskt datamaterial, visar att individer som upplever hög kontroll i sitt arbete 
arbetar mer övertid. Grönlund menar att man kan tolka detta som att den egna kontrollen 
gör det svårt att avgränsa arbetet mentalt och fysiskt. Studien visar dock att individer i både 
Sverige och Västeuropa tenderar att ha bättre psykiskt välbefinnande vid hög grad av 
kontroll. Vidare konstaterar Grönlund att höga krav inte tycks ha någon särskild betydelse för 
negativa effekter i arbetslivet, men att det är viktigt att analysera frihetens pris då det alltid 
finns dimensioner av både krav och kontroll i arbetet. 

3.5 Teknostress och gränslöst arbete  

Likt vi nämnt i tidigare delar av detta avsnitt har tekniken bidragit till att arbetets gränser har 
suddats ut och skapat nya möjligheter för arbetet (Forman, Leslie King & Lyytinen, 2014), 
men det är inte helt problemfritt. Teknostress är det begrepp som används för att beskriva 
den stress som teknik kan framkalla (Sellberg & Susi, 2014). På grund av detta anser vi att det 
är relevant att förklara hur teknostress kan gestaltas i det gränslösa arbetet. Vi kommer även 
att presentera vad tidigare forskning säger angående teknostress och hur organisationer kan 
hantera dessa problem.                        
 För en individ som arbetar gränslöst är det främsta verktyget tekniken. Som anställd är 
man beroende av att tekniken fungerar för att man ska kunna utföra sitt arbete oberoende av 
tid och plats. Tekniken är också ett hjälpmedel för att upprätthålla sociala kontakter med 
kollegor, ledning och kunder samt en resurs för att kunna ta del av nödvändig information 
(Andriessen & Vartianien, 2006). Tekniken fyller därmed nödvändiga funktioner för det 
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gränslösa arbetet samtidigt som forskning visar att det är en riskfaktor för att utveckla stress 
(Tarafdar, Tu & Ragu-Nathan, 2011). Denna typ av stress benämns som teknostress i 
forskning och kan bero på olika biverkningar av tekniken. En typ av teknostress benämns 
som teknikinvasion och innebär att den anställda upplever stress över att alltid vara 
tillgänglig (Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan & Ragu-Nathan, 2007; Tarafdar et al., 2011). Detta är 
en problematik som också nämns inom forskning på gränslöst arbete, men utan att använda 
just begreppet teknikinvasion (Allvin et al., 1999).            
 Stress orsakad av teknik är viktigt att uppmärksamma eftersom att det leder till lägre 
produktivitet bland de anställda (Tarafdar et al., 2007). Det minskar även 
arbetstillfredsställelsen (Fieseler, Meckel, Grubenmann & Müller 2014; Ragu-Nathan, 
Tarafdar, Ragu-Nathan & Tu, 2008), vilket i sin tur kan leda till minskat engagemang i 
organisationen. Således kan faktorer som hämmar teknostress istället öka trivsel och 
engagemang på arbetsplatsen (Ragu-Nathan et al., 2008). Ett bra ledarskap kan fungera som 
ett skydd mot de negativa effekter som orsakas av teknostress (Fieseler et al, 2014). Det är 
även viktigt att ledningen på ett företag skapar strategier för att hantera teknostress 
(Fuglseth & Sorebo, 2014).  
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4. RESULTAT 

Nedan presenteras det resultat som vi identifierat baserat på de semistrukturerade intervjuer 
vi genomförde som en del av denna studie. Resultatet har delats upp under fem rubriker. 
Dessa rubriker är formulerade efter de teman vi identifierade under databearbetningen.  

4.1 Möjligheten att arbeta var som helst, när som helst  

De konsulter vi intervjuat har alla tillgång till både tekniska artefakter och 
kommunikationsverktyg. Med hjälp av dessa verktyg kan en stor del av deras arbete utföras 
oberoende av plats. En stor del av konsulternas kommunikation sker genom 
kommunikationsverktyg och endast en av konsulterna nämner i sin intervju att de 
kommunicerar genom personliga möten på arbetsplatsen. Nedan visas en tabell över vilka 
artefakter och kommunikationsverktyg konsulterna har tillgång till. 

Respondent  Teknisk artefakt Kommunikationsverktyg 

Linus Telefon, Dator Telefon, mail 

Helena Telefon, Dator Telefon, mail, Facebook 

Emma Telefon, Dator, Ipad Telefon, Mail 

Björn Telefon, Dator Telefon, Mail, Skype 

Adrian Telefon, Dator, Intranät Telefon, Mail, Chatt, Skype 

Olivia Telefon, Dator, Intranät Telefon, Mail, Chatt, 
Personligen 

Mia Telefon, Dator, Intranät Telefon, Mail, Chatt, Skype 

Figur 2: Sammanfattar konsulternas användning av kommunikationsteknik. 

 
”… så länge man har internet och mobil kan jag alltid göra allt, vare sig det är från en 
fjällstuga eller i sängen.” - Linus 

”… då brukar jag om jag inte hinner in till kvart i nio så tar jag upp Googlekalendern och 
startar ett videomöte…” - Olivia 

Konsulterna ser många fördelar med att arbeta flexibelt. Det flexibla arbetet innebär att de 
kan styra tid och plats för arbetet. Den främsta fördelen som nämns är möjligheten att själv 
styra sin tid genom flextid. Man har då möjlighet att komma in en timme senare på 
morgonen eller sluta tidigare för att hämta barnen. Flextid innebär också möjligheten att 
enkelt ta ut lediga dagar eller att anpassa arbetet efter sin vardag. Fördelarna med flexibelt 
rum är bland annat att arbeta sista timmen av arbetsdagen i hemmet eller att arbeta 
hemifrån om man känner sig krasslig. Fem av sju uppskattar även möjligheten att arbeta på 
en annan plats för en ökad koncentration eller för miljöombyte.  
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“… jag ser en stor fördel med att vi får vara så flexibla för ledningen, för det går att ta en 
dag ledigt på flexen. Då behöver man inte ta ut semester eller så, tjänstledigt, och det är lätt 
att gå ner i tid om man vill det en period och bara få mindre lön en månad och jobba sex 
timmar. Så det är jättenice och det är också skönt att kunna ta med och bara sätta sig på ett 
café ibland på dagen och jobba för att inte bli störd. Det är jätteskönt att det funkar…” – 
Olivia 

4.2 Gränsen mellan arbetstid och fritid  

Resultaten av vår studie visar att samtliga konsulter definierar en arbetsvecka med att arbeta 
måndag till fredag. När de talar om arbetstid beskriver de den med utgångspunkt 8–17 med 
utrymme för förändringar beroende på arbetssituation. En del av konsulterna nämner att 
arbetstiden styrs av deras avtal medan andra säger att den är flexibel, men att de själva väljer 
att förlägga den på kontorstider.  En av konsulterna berättar att han har riktlinjer som 
innebär att han ska vara hos kunden någon gång mellan 7–18 och att fritid är när han går 
hem från arbetet. Även fler konsulter benämner fritiden som tiden efter arbetet. Fritid 
beskrivs framförallt som kvällar och helger då konsulterna har tid för andra intressen. De 
säger dock att arbetstid och fritid lätt flyter samman men att de försöker ha en tydlig gräns 
för sig själva. 

”Arbetstid... jag försöker faktiskt tänka 8–17 arbetstid och efter det är det fritid. I min 
planering av en vecka tänker jag så. Och att helg är fritid, sen som sagt suddas det ut. Så 
det finns inte på samma sätt som förr. Men det är ändå det som enligt mitt avtal och 
allting, arbetstiden är ju 8–17.” – Emma 

Vidare är det tydligt att kommunikationstekniken bidrar till att gränsen mellan fritid och 
arbetstid är svårdefinierad då tekniken lockar till fortsatt arbete även när konsulterna lämnat 
arbetsplatsen. Det är framförallt arbetstelefonen och arbetsmailen som gör att man ibland 
arbetar på sin fritid. För en av konsulterna är det omöjligt att skilja på arbetstid och fritid 
eftersom att tekniken gör att han aldrig är bortkopplad och därmed kan arbeta oavsett tid och 
plats. 

”Fritid är fortfarande arbetstid på grund av att jag aldrig är bortkopplad. Den är gränslös. 
Om jag ska vara bortkopplad måste jag säga till. Det är lyx att kunna lägga bort mobilen 
och inte titta på den. ” – Linus 

Konsulterna berättar också att de utför förberedande arbete under kvällar och helger. Det 
kan vara förberedelse inför presentationer eller att uppdatera sig inför kommande 
arbetsvecka. En konsult berättar att hon skriver upp arbetsrelaterad information som dyker 
upp på kvällar och helger i en att-göra-lista för att inte missa något.       
 Vidare berättar konsulterna att de sällan får samtal på kvällar och helger, men att om 
arbetstelefonen ringer så svarar de eftersom det bedöms som något viktigt. Det är däremot 
vanligt att få mail av kollegor, chef eller kund under kvällar och helger. Flera av konsulterna 
berättar att de försöker att inte titta på arbetstelefonen eller arbetsmailen på kvällar och 
helger eftersom det är svårt att sedan koppla bort arbetet. Trots det har alla utom en av 
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konsulterna för vana att kolla arbetsmailen under kvällar och helger. Däremot är det inte alla 
konsulter som väljer att svara på mail. Resultat från intervjuerna visar också att det är 
vanligare att man svarar på mail från kunder än från kollegor. Flera av konsulterna har 
strategier för hur de svarar på mail under kvällar och helger. En konsult nämner en kollega 
som tagit bort notifikationer för arbetsmailen, för att inte behöva uppmärksamma mail som 
kommer efter arbetstid. Samma konsult menar att hon försökt göra detsamma men upplever 
mer kontroll med notifikationerna på eftersom hon annars vill titta i inkorgen av rädsla för 
att missa något viktigt. Ytterligare en strategi är att senarelägga mailutskick i Outlook vilket 
gör att man inte behöver störa kollegor på kvällstid. Andra strategier är att enbart svara på 
viktiga mail, ge korta återkopplingar eller att svara på mail under dagen så att inget återstår 
när arbetsdagen är slut. 

“... har man haft en utbildning åtta till fem. Det är inte så att mailen slutar att komma in så 
då kan man behöva ta en stund efter arbetstid egentligen och svara bort litegrann. Det är 
ju beroende på hur det ser ut helt enkelt i schemat. Men samma sak där, att försöka göra 
bort det under dagen så att man inte behöver sitta på kvällar och helger. Men såklart i 
undantagsfall då, när det krävs, så gör man ju det.” – Mia 

Trots medvetenheten kring den problematiken som gränsdragningen medför tycks få företag 
ha tydliga riktlinjer för när man kontaktar kollegor. Konsulterna menar att det är upp till var 
och en, samtidigt som de säger att företaget inte har några krav på att de ska vara tillgängliga. 
Två av konsulterna har riktlinjer inom företaget för när man får kontakta sina kollegor. En 
konsult berättar att hans chef startat upp ett projekt som handlar om att vara hållbara 
konsulter. I det projektet har de nyligen skaffat en skriftlig policy för deras arbetsgrupp 
gällande tillgänglighet och kontakt med kollegor. Den andra konsulten berättar att det är 
uttalat att man inte ska behöva vara tillgänglig utöver arbetstid. Fem av sju konsulter berättar 
att de inte har någon uttalad policy för när man får kontakta varandra inom företaget. 

“... ingen policy som är uttalad, det kan säkert finnas någon i nått fil-arkiv men det spelar 
väl mindre roll. Det är ingenting som de har gått igenom under utbildningen.” – Helena 

4.3 Det gränslösa arbetets problematik och utmaningar 

I detta avsnitt sammanfattas konsulternas svar angående de utmaningar och svårigheter de 
möter i rollen som konsult. På samma sätt som det gränslösa arbetet är positivt, visar det sig 
samtidigt vara en stor utmaning. En stor del av konsulterna arbetar ute hos kund vilket gör 
att de behöver förhålla sig till både arbetsgivarens och kundens önskemål. Detta kan skapa en 
konflikt gällande tillgänglighet och arbetstider. En konsult berättar att ett projekt kräver att 
hon ska vara tillgänglig dygnet runt ifall kunden behöver ta kontakt. Andra konsulter berättar 
att kunden ibland tar för givet att de ska vara anträffbara trots att deras arbetsgivare inte har 
något uttalat krav på detta.  

”… när man jobbar mot kund så kan dom ju ibland ställa krav nästan att man ska vara 
tillgänglig dygnet runt trots att vi inte har nåt sånt... – Mia 
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Ytterligare en utmaning är att avgränsa arbetet eftersom det alltid finns tillgängligt genom 
kommunikationstekniken. En konsult tror att svårigheten är personbunden och att man har 
det olika enkelt att koppla bort arbetet.  Det tycks också finnas en norm hos vissa företag att 
ta hem arbetsdatorn då några av konsulterna berättar att majoriteten av deras kollegor också 
gör det. 

”Många tar ju med sig datorn hem, Finns ett litet skåp man kan låsa in datorn på jobbet 
men de flesta tar med sig den hem så att de kan jobba hemifrån.” – Emma 

Att arbeta som konsult kräver disciplin då arbetsrollen för med sig mycket frihet.  Ett sätt för 
arbetsgivaren att hålla koll på konsulterna är genom tidrapportering. En konsult beskriver 
den egna arbetssituationen som stressande eftersom i princip all arbetstid ska rapporteras på 
projekt. Ojämn arbetsbelastning nämns också som en stressfaktor vilket resulterar i att 
konsulterna blir tvungna att arbeta hemifrån. De flesta av konsulterna har också upplevt 
kollegor som är stressade av olika anledningar. Stressen kan vara svår att upptäcka eftersom 
vissa konsulter arbetar ute hos kund och att man därför inte träffar chef eller kollegor 
regelbundet. Arbetet är också självständigt vilket gör att chefen har svårt att identifiera stress 
i större arbetsgrupper.  De konsulter som arbetar på mindre företag eller i mindre 
arbetsgrupper menar att stress lättare identifieras. 

4.4 Organisationen och ansvar 

Gällande frågan om vem som ansvarar för att uppmärksamma stress på arbetsplatsen svarar 
konsulterna att det är individen som ansvarar för att kontakta chef när de upplever stress. 
Samtidigt säger de också att det är ett kollektivt ansvar att uppmärksamma om någon är 
stressad eftersom det kan vara svårt för individen att själv märka det. Det yttersta ansvaret 
för att hantera stress på arbetsplatsen menar de dock att chef och ledning har. 

”Det är som sagt ett samspel mellan. Men det är viktigt att ledningen är uppmärksam för 
som vi vet, går det för långt med stressymptom, då har man inte möjlighet att sätta ord på 
det själv. Då behöver cheferna vara uppmärksamma på att vänta, nu du börjar du uppvisa 
vissa beteendeförändringar som inte är riktigt bra. Så det är saker som de behöver ha koll 
på. Sen såklart om det inte gått för långt så är det också mitt ansvar att säga till, nu är det 
för mycket. Det funkar inte, jag får inte ihop det, jag skulle behöva hjälp!” – Mia 

Om någon på arbetsplatsen skulle uppvisa tecken på stress önskar konsulterna att ledningen 
agerar genom att hjälpa den anställde med att lägga upp en plan eller riktlinjer för arbetet. 
Ledningen bör även hjälpa till att fördela eller ta bort arbetsuppgifter för den som är 
drabbad. Övriga önskemål är att ge personen ledigt eller möjlighet till återhämtning, att 
hjälpa personen vid moment som skapar stress samt att helt enkelt uppmärksamma eller ta 
kontakt med personen som är stressad. Tre av fyra tillfrågade konsulter meddelar att de har 
ett arbetsmiljöombud på arbetsplatsen. En av dessa säger dock att det inte är någon man 
skulle kontakta angående upplevd stress. Arbetsmiljöombudet används istället vid större 
konflikter och frågor rörande diskriminering. Endast en av konsulterna vet att det finns en 
policy för hur man hjälper eller tar hand om en kollega om den är stressad. 
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”… så jag vet inte om det finns någon skriftlig policy men jag, min känsla är ju och det beror 
ju på att jag har en bra chef. Det är ju att jag känner att jag kan prata med henne, om det, 
eller en kollega liksom. Men sen vet jag faktiskt inte om det finns någon, vad vi annars kan 
göra liksom.” – Emma 

Vi frågade även konsulterna huruvida de upplever sin organisation medveten om stress 
orsakad av teknik. Några få konsulter upplever att organisationen är medveten om problemet 
och att det ibland diskuteras bland kollegor. Endast en person svarar att deras organisation 
är medveten om denna typ av stress och att det just nu sker en översyn av tekniken på 
företaget för att få det att fungera bättre för de anställda. 

”Det finns väl ingen riktig dialog om det, så jag vet inte. Det är inget som vi pratar om 
sådär. Men det förekommer ju, själva stressen förekommer men inget sådär någon kanal 
eller nått verktyg för att bearbeta det eller prata om det.” – Helena 

4.5 Organisationskonsult inom företagshälsovård 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten från intervjun med informanten. Hon arbetar som 
organisationskonsult på ett företag inriktat mot företagshälsovård vilket bidrar med ett nytt 
perspektiv på området för gränslöst arbete.                
 Den vanligaste anledningen till att företag tar hjälp av deras expertis är för att man har 
problem inom företaget. Det kan exempelvis handla om att en medarbetare uppvisar 
stressymptom eller om ett missnöje i arbetsgruppen. Så länge hon har arbetat i branschen 
har den stressrelaterade ohälsan varit den dominerande anledningen till varför man söker 
hjälp hos dem. Hon anser att de viktigaste faktorerna för att skapa en god arbetsmiljö främst 
handlar om kommunikation, delaktighet, rättvisa samt det sociala samspelet. Organisationen 
och ledningen har en viktig roll i detta. Det är även viktigt att kommunikationen fungerar 
mellan medarbetare och att ledningen kommunicerar tydligt genom hela organisationen. Det 
är också viktigt att medarbetare upplever att de blir rättvist behandlade samt att deras 
arbetsuppgifter fördelas på ett rättvist sätt. Det är viktigt att det sociala samspelet fungerar 
mellan chefer och medarbetare men även mellan medarbetare. Hur man bemöter varandra 
och god gemenskap är också viktigt för den sociala arbetsmiljön.  

“... men sedan jag började i alla fall så har ju den stressrelaterade ohälsan ökat så det är ju 
det som har dominerat de senaste åren sen kan det ju vara lite olika karaktär såklart, men 
den tid jag har jobbat skulle jag säga att det är det som är mycket anledningen.” - Mia 
 
Ledningen har det största ansvaret för den generella arbetsmiljön. Det är viktigt att man som 
chef lyckas uppmärksamma vad som gör en medarbetare stressad. Ledningen behöver se 
problemen som organisatoriska och fråga sig om det finns något i arbetet som gör de 
anställda stressade istället för att se det som att individen har problem. 
 
 
 



 18 

“Att man försöker vända på perspektivet och inte titta på att det är individen som har 
problem att dom har hamnat i stress och ohälsa om man säger så, utan snarare försöka 
ställa sig frågan, chefer och ledning behöver ställa sig frågan, finns det någonting i vårt 
sätt att organisera vårt arbete som gör att folk blir stressade, så att man försöker lyfta det 
mer på en strukturell nivå, titta på och verkligen lyfta in det, hur kan vi jobba 
förebyggande…” - Mia 

Informanten upplever att de flesta kunder hon möter inte har riktlinjer för hur man hanterar 
gränslöst arbete, men att det har blivit mer vanligt. Många organisationer anser att de inte 
ställer krav på tillgänglighet efter arbetstid och att de därför inte har ett behov av riktlinjer. 
Trots att organisationen inte ställer dessa krav menar informanten att det kan byggas upp 
kulturella förväntningar inom ett företag.                 
 Det är viktigt att man talar om gränslöst arbete och vilka konsekvenser det kan få om man 
inte har några riktlinjer. Eftersom att IT är en självklarhet hos företag idag så bör man se över 
organiseringen för detta samt se över hur tekniken ska användas. Det är även ledningens 
ansvar att skapa strategier gällande IT och arbetsmiljö och lyfta dessa frågor. Informanten 
menar att det finns företag som tagit fram riktlinjer och rekommendationer för gränslöst 
arbete, men om dessa inte lyfts fram av ledningen får det ingen effekt. 

“Men som sagt, förankra i högsta ledningen dom här frågorna, på alla nivåer, och att man 
tittar lite grann på strategier, för hur ska vi jobba med det här.” - Mia 
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5. Analys, implikationer och rekommendationer    

I följande avsnitt kommer vi att analysera resultaten som presenterats i tidigare avsnitt. Som 
grund för analysen använder vi oss av den tidigare forskning som nämnts. Med utgångspunkt 
i syftet analyserar vi vad det gränslösa arbetet innebär samt dess psykosociala effekter. Sist 
följer ett antal rekommendationer för organisationer i dessa frågor. 

5.1 Det gränslösa arbetets paradoxer 

Innan arbetet påbörjades hade vi en bild av att det gränslösa arbetet innebar en komplex 
arbetssituation. Något som vi också fått bekräftat under arbetets gång. Vi inser nu att det 
gränslösa arbetet består av paradoxer vilka vi ska förklara nedan. 

5.1.1 Gränslöst arbete och strävan efter traditionellt arbete 

Det gränslösa arbetet förändrar organiseringen av arbetet och flyttar ansvaret för planering 
och struktur till den anställda (Allvin et al., 1998). Något som vi också identifierar i 
konsulternas arbetssituation. Under intervjuerna berättar konsulterna att de har friheten att 
själva bestämma vilken tid och plats som arbetet ska utföras. För detta behöver arbetsgivaren 
ge den anställde förtroende och tillit. Detta förtroende benämns som flexibilitet genom 
förtroende av Allvin et al. (2006) och är en grundläggande faktor för att kunna arbeta 
gränslöst. En annan viktig faktor för det gränslösa arbetet är att konsulterna kan komma åt 
sin digitala arbetsmiljö oavsett plats, något som Andriessen och Vartianien (2006) nämner 
som en viktig förutsättning. Utifrån detta ser vi att konsulterna har flexibilitet genom 
förtroende eftersom de har förutsättningarna att disponera arbetet utifrån sin livssituation. 
Detta medför en frihet för konsulterna att själva välja när och var de vill arbeta. Trots friheten 
strävar konsulterna efter att arbeta 8–17 samt att utföra arbetet på ordinarie arbetsplats. Vi 
kan därmed se att det finns en motsägelse mellan arbetets allt gränslösare organisering och 
önskan om att bibehålla de traditionella arbetsramarna.  

5.1.2 Flexibelt arbete eller flexibla konsulter 

I vår studie upplever samtliga konsulter att de har ett flexibelt arbete med möjlighet att styra 
tid, plats och struktur. Det blir också tydligt att konsulterna uppfattar flexibiliteten som en 
förmån, eftersom de kan anpassa arbetet till sitt familjeliv och sina intressen. Det stämmer 
med slutsatserna hos Allvin et al. (1999). Samtidigt kan vi också se att konsultrollen inte är 
helt gränslös. Konsulterna har vissa arbetsramar att förhålla sig till.  En del av konsulterna 
har förpliktelser gentemot sina kunder, vilket gör att de måste vara på en viss plats en viss tid 
för att utföra sitt uppdrag. Exempelvis arbetstid förlagd hos kund, tjänsteresor och 
kundbesök. Det finns även möten som sker via kommunikationsverktyg, som är tidsbundna 
men inte låsta till en plats. Andra arbetsramar konsulterna behöver förhålla sig till är krav 
från arbetsgivare eller kund om tillgänglighet under vissa tider på dygnet. Detta styrker 
tidigare forskning om att det finns flera dimensioner av flexibilitet i arbetet (Wiberg & 
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Ljungberg, 2001). Utifrån detta drar vi slutsatsen att flexibilitet inte nödvändigtvis innefattar 
flexibelt arbete, utan även att konsulten behöver vara flexibel med sitt arbete. Vi ser också att 
graden av flexibilitet beror på uppdrag och inte yrkesroll. Det stämmer överens med det som 
Allvin et al. (1999) säger, att det gränslösa arbetet är situationsbundet vilket kräver att 
individen är flexibel med sitt arbete. Det innebär att den gränslösa faktorn framförallt är 
deras yrkesroll, inte nödvändigtvis arbetet. 

5.1.3 Vill koppla av, men alltid uppkopplad 

Vi finner också att samtliga konsulter värdesätter sin fritid högt. De talar om vikten av 
återhämtning, avkoppling och tid för fritidsintressen. Konsulterna beskriver hemmet som en 
plats som associeras med fritid och att man därför försöker att inte arbeta hemifrån. Vi ser en 
önskan om att hemmet är en fristad där man kan koppla av. Men verkligheten ser 
annorlunda ut. Samtliga konsulter tar hem arbetstelefon och arbetsdator vilket gör att de inte 
ger sig själva tillåtelse koppla bort arbetet. Närvaron av kommunikationstekniken lockar 
konsulterna att utföra arbete under kvällar och helger, tid som de inte benämner som 
arbetstid. De väljer bland annat att titta på mail, internchatt och intranät. Det händer också 
att de svarar på mail, tar emot samtal och arbetar.  Med tekniken är de alltid uppkopplade, 
aldrig frånkopplade. 

5.1.4 Ska inte störa, men låter sig själv störas 

Det finns en välvilja om att värna om kollegors fritid och konsulterna sa bestämt att de själva 
inte vill störa kollegor efter ordinarie arbetstid. Undantagsfall var ifall det skulle uppdagas ett 
mer akut arbetsrelaterat problem, vilket sällan var fallet. Samtidigt nämner flera konsulter 
att de svarar på mail under kvällar och ofrivilligt inkräktar på någon annans fritid. 
Konsulterna tillåter också sig själv att distraheras under sin fritid eftersom de tar med sig 
arbetstelefonen och arbetsdatorn hem. Med hjälp av tekniken är de alltid tillgängliga vilket 
gör att det är upp till konsultens samvete att bestämma när man ska vara nåbar eller inte 
(Allvin et al., 1999). Något som ingen av konsulterna lyckas med.  

5.1.5 Slutsatser av det gränslösa arbetets paradoxer 

I diskussionen av det gränslösa arbetets paradoxer blir det tydligt att ansvaret vilar på 
konsulten. En stor del av konsulterna ansvarar själva för att avgränsa sitt arbete vilket 
innebär att varje beslut är en avvägning mellan olika effekter på den enskilda individens 
psykosociala miljö. Likt en vågskål behöver man väga sina beslut och motivera dem för sig 
själv. I vissa fall är avvägningarna enkla, såsom att avsluta arbetsdagen hemma eller att 
arbeta hemifrån en dag. I andra fall är det svårare. Framförallt när arbetet, med hjälp av 
kommunikationsteknik, inkräktar på kvällar och helger. Känslan av att missa viktig 
information och därmed tappa kontrollen skapar en oro. Lösningen blir att utföra arbete 
utanför arbetstid. Vi tycks därmed se att platsen inte är en del av problematiken med det 
gränslösa arbetet. Konflikten uppstår först när tiden saknar gränser och fritiden hotas.  
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5.2 Gränser som suddas ut och nya som tillkommer 

I vår studie ser vi att delar av arbetets gränser suddas ut, och att nya gränser tar form. När 
konsulterna beskriver begreppet arbetstid liknar det till stor del hur man traditionellt har 
beskrivit arbetstid (Allvin et al., 1999). Samtliga konsulter försöker att förlägga deras 
arbetstid måndag till fredag mellan 8 och 17 och lämna kvällar och helger för fritid.  Vilket 
visar att traditionella tidsramar fortfarande är en viktig faktor för att avgränsa arbetet. 
Arbetsplatsen har däremot mindre betydelse. Resultaten av vår studie visar att konsulternas 
arbetsplats varierar i större grad. Deras arbete är i vissa fall bundna till kundens plats, men 
till största del flexibla med att arbetet kan utföras på ordinarie arbetsplats, hemifrån eller 
exempelvis på ett café. Trots detta väljer en stor del av konsulterna att utföra den 
huvudsakliga delen av sitt arbete på ordinarie arbetsplats för att avgränsa arbetet från övriga 
livet. Detta visar att gränserna för arbetets fysiska plats blivit transparanta medan 
arbetstiden framförallt avgränsas genom traditionella tidsramar.     
 Integrationen av kommunikationsteknik i arbetslivet har gjort det svårare att skilja på 
fritid och arbetstid (Allvin et al., 2006). I vårt resultat ser vi också att detta är en bidragande 
orsak till att konsulterna har svårt att dra en gräns mellan arbetstid och fritid. Samtliga 
konsulter som vi har intervjuat tar med sig arbetstelefon och arbetsdator hem. Detta ger 
konsulterna möjligheten att fortsätta att utföra arbete hemifrån samtidigt som de alltid är 
tillgängliga. När man alltid är nåbar är det är upp till den enskildes samvete att avgränsa 
arbetet (Allvin et al., 1999) vilket vår studie också visar. Trots att konsulterna inte vill arbeta 
på kvällar och helger uppdaterar de mailinkorgen, svarar på mail och tar ibland 
telefonsamtal. Teknikens närvaro gör att konsulterna inte kan skärma av från arbetet utan 
fortsätter att utföra arbetsuppgifter efter arbetstid. Ytterligare en orsak till svårigheten att 
koppla bort arbetet är att man vill uppleva kontroll. Konsulterna ansvarar själva för sitt 
arbete vilket innebär att det är dem själva som får hantera konsekvenserna. Detta stämmer 
överens med det som Grönlund beskriver i sin studie. Hon menar att hög kontroll i arbetet 
leder till att man arbetar mer övertid eftersom den höga kontrollen gör att man har svårt att 
avgränsa arbetet både mentalt och fysiskt. Detta leder till mindre återhämtning och risk för 
stress (Grönlund, 2007).                    
 Konsulterna behöver även förhålla sig till regler och krav som finns hos både arbetsgivare 
och kund. En del av konsulterna arbetar mycket ute hos kund vilket påverkar arbetets 
styrning i högre grad. Detta eftersom de måste förhålla sig till deras restriktioner gällande 
arbetets utformning. Det gör att konsulternas grad av flexibilitet inte bara styrs av deras 
arbetsgivare utan också av kunden. Vissa konsulter upplever också att kunden vänjer sig vid 
att man som konsult är anträffbar och därmed får förväntningar på att de alltid ska vara det. 
En annan nämner att de har en kund som förväntar sig att de ska vara tillgänglig alla tider 
vilket gör att hon under det projektet behöver vara anträffbar oavsett tidpunkt. Detta skapar 
en otydlig gräns mellan vad som är arbetstid och vad som faktiskt är ledig tid. En av 
konsulterna är noga med att om arbetssituationen kräver att man ska utföra vissa 
arbetsuppgifter på kvällstid så är det viktigt att man får tid till återhämtning dagen efter. 
Danielsson och Danielsson Öberg (2010) lyfter också vikten av återhämtning och att det är 
arbetsgivaren som ska stötta den anställda med detta.             
 Det gränslösa arbetet innebär större sociala nätverk och fler tillfälliga kontakter för 
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konsulterna. Möjligheten för konsulterna att träffa chef och kollegor regelbundet är också 
begränsat. Detta eftersom konsulterna sitter ute hos kund, reser i arbetet eller ibland utför 
arbetet på annan plats. Många av respondenterna ansvarar själva för sina uppdrag vilket gör 
att arbetet utförs isolerat från övriga på sitt företag. Ett viktigt sätt att kommunicera blir 
därmed att kommunicera med hjälp av kommunikationstekniken. Konsulterna nämner att en 
stor del av kommunikationen sköts genom telefon, mail, chatt, Facebook eller intranät. 
Endast en av konsulterna nämner att kommunikationen mellan kollegor sker personligen. Vi 
förstår såklart att det inte är så att resterande inte kommunicerar ansikte mot ansikte, men vi 
vill ändå lyfta fram att sex av sju konsulter inte nämner detta vilket indikerar på att den 
digitala kommunikationens är minst lika betydelsefull.            
 Vår uppfattning är därför att det gränslösa arbetet missgynnar de sociala 
arbetsförhållandena eftersom det skapar en minskad personlig kontakt. Tidigare forskning 
visar att det gränslösa arbetet påverkar den anställdas sociala relationer och att många väljer 
att komma till sin fysiska arbetsplats bara för att få träffa kollegor och ledning (Allvin et al., 
1998) vilket vårt resultat även visar. Enligt organisationskonsulten inom företagshälsovård är 
sociala relationer en viktig faktor för att trivsel på arbetsplatsen. Hon menar att god 
gemenskap, samt hur man behandlar varandra på arbetet är en mycket viktig faktor för den 
sociala arbetsmiljön. Vi tror att våra konsulters minskade möjligheter att regelbundet träffa 
kollegor kan göra att dess psykosociala arbetsmiljö försämras. Att arbeta för att öka trivseln 
på arbetsplatsen är därför extra viktigt och att man bör arbeta för att skapa naturliga möten 
mellan både kollegor och ledning för att främja sociala relationer.        
 Utifrån vårt resultat ser vi att gränserna i arbetslivet har suddats ut och bytt form. Det 
finns nya faktorer och ramar att förhålla sig till, och framförallt är de mer otydliga nu än vad 
de tidigare varit. De gränser som har försvunnit skapar nya möjligheter men också ny 
problematik för organisation och företag att ta hänsyn till. 

5.3 Rekommendationer  

I vårt arbete har vi identifierat ett antal utmaningar och möjligheter inom det gränslösa 
arbetet som visar sig ha betydelse för den psykosociala arbetsmiljön och individen. Nedan 
följer våra rekommendationer som utifrån ovanstående analys. Rekommendationerna riktar 
sig främst till organisationer och dess ledningsgrupper och handlar om att skapa goda 
förutsättningar för det gränslösa arbetet samt att värna den psykosociala arbetsmiljön. 2
 Som nämns i tidigare forskning kan en individs psykosociala hälsa påverkas om gränsen 
mellan arbete och fritid försvinner. Det är då viktigt att den drabbade får stöd från 
organisationen samt strategier för återhämtning (Danielsson & Danielsson Öberg, 2010). I 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015) nämns vikten 
av att lyfta ansvaret för psykosocial arbetsmiljö från individ till organisation. Informanten 
tycker också att ledningen har ansvar för att det gränslösa arbetet fungerar bra. Därför anser 
vi det viktigt att företag och organisationer är tydliga med vilka förväntningar de har på sina 
anställda i dessa frågor. Vi vill att organisationer gör sina anställda medvetna om vilka krav 
som finns på konsulterna och att de pratar om vikten av att få tillräcklig återhämtning på sin 
fritid. Genom att utgå från nedanstående riktlinjer uppmärksammar man de anställda om 
vilka förväntningar som finns på dem samt underlättar för dem att sätta egna gränser. 
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Vi rekommenderar:  
 

• Att det finns tydliga riktlinjer som beskriver hur och när man får kontakta varandra 
inom företaget. Ledningen bör be sina anställda att inte kontakta varandra på kvällar 
och helger. 
 

• Att det framgår hur organisationen vill att de anställda ska använda sig av den teknik 
de tilldelas. Ledningen bör uppmuntra anställda att lämna arbetstelefon och 
arbetsdator på arbetet i den mån det går. 

 
• Att ledningen hjälper sina anställda att reglera tekniken (eftersändning av mail, 

stänga av notiser). 
 

• Att de anställdas arbetstider framgår tydligt. Är arbetstiden mellan 8-17 bör det vara 
tydligt att ledningen inte förväntar sig att de anställda ska arbeta utöver denna tid. 
Alla anställda rekommenderas att undvika arbete under kvällstid och på helger. 
 

• Att ledningen uppmuntrar till återhämtning på fritiden. 
 

• Att det finns en tillgänglig handlingsplan för hur man hanterar stress på 
arbetsplatsen. Ledningen bör även diskutera stress för att göra anställda medvetna 
om problemet samt ge dem kunskap om vad de själva kan göra om de blir drabbade. 

 
• Att organisationen arbetar aktivt med att värna om de faktorer som stärker 

arbetsmiljön. Genom att uppmärksamma det positiva på arbetsplatsen kan man 
skapa en bättre arbetsmiljö. 
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6. SLUTSATSER 

Syftet med studien var att undersöka vad gränslöst arbete innebär samt dess psykosociala 
effekter på arbetsmiljön. Vi undersökte fenomenet på nära håll och studerade konsulternas 
upplevelser av det gränslösa arbetet. Både hur de uppfattar den gränslöshet som råder inom 
deras yrkesroll men också hur deras arbetsgivare hanterar de möjligheter och utmaningar 
som det gränslösa arbetet medför. Syftet var även att presentera rekommendationer för 
företag att använda för att lyfta medvetenhet kring hur man skapar goda förutsättningar för 
ett gränslöst arbetsliv, samt att värna om den psykosociala arbetsmiljön. Nedan besvarar vi 
våra frågeställningar som för denna uppsats var: 

• På vilket sätt har arbetets gränser förändrats för konsulter? 

• Hur upplever man som konsult det gränslösa arbetet? 

• Vilka effekter har det gränslösa arbetet på konsulters psykosociala arbetsmiljö? 

Vi finner att arbetets gränser har förändrats på flera nivåer och att flexibiliteten gör att 
arbetsplatsen inte längre är en fysisk plats. Numera kan arbetet utföras överallt, arbetstiden 
är diffus och flyter lätt in i fritiden. Idag är kommunikationsteknik en orsak till att gränsen 
för tillgänglighet helt försvunnit och många arbetar även under sin lediga tid. Många 
konsulter säger att de inte vill arbeta på fritiden, men trots det finns vanan av att kolla och 
svara på mail utanför ordinarie arbetstid. Kommunikationen inom företag och med kunder 
har också förändrats och kommunikationen sker till största del digitalt. De sociala relationer 
som tidigare skett naturligt via en fysisk arbetsplats är idag inte lika självklara. Dagens 
gränslösa arbete leder nämligen till att man inte träffar sina kollegor lika regelbundet.  
 Arbetets andra frågeställning svarar på hur konsulter upplever det gränslösa arbetet. Vår 
studie synliggör paradoxer rörande tillgänglighet och flexibilitet kopplat till gränslöst arbete. 
Konsulterna lyfter både positiva och negativa effekter av det gränslösa arbetet. Positiva 
effekter är flexibilitet, möjligheten att inte vara bunden till en specifik plats samt möjligheten 
att styra sin tid förhållandevis fritt. Negativt är att arbetet lätt inkräktar på fritiden, ökat 
ensamarbete samt minskad återhämtning.                
 Den tredje frågeställningen ämnar svara på vilka effekter det gränslösa arbetet har på 
konsulters psykosociala arbetsmiljö. Det som främst påverkar den psykosociala arbetsmiljön 
är att arbetet inkräktar på den lediga tiden och att det i sin tur leder till minskad 
återhämtning. Att ständigt finnas tillgänglig med minskade möjligheter att skärma av från 
arbetet kan leda till stress. Konsulterna beskriver att de har mycket ensamarbete samt färre 
tillfällen att mötas med sina kollegor, detta är också faktorer som försämrar den psykosociala 
arbetsmiljön.                         
 Utifrån tidigare forskning och vårt resultat kan vi bekräfta att många problem som 
forskningen lyft fram gällande gränslöst arbete även stämmer överens med konsulternas 
upplevelser. Att frågan kring gränslöst arbete och dess effekter på den psykosociala 
arbetsmiljön inte lyfts på fler arbetsplatser är anmärkningsvärt och viktigt att 
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uppmärksamma. Det resultat vi presenterar är inte representativt för hela konsultbranschen 
men det visar på att det finns förbättring- och utvecklingsmöjligheter hos många företag med 
anställda som arbetar gränslöst. Våra rekommendationer är sammanställda utifrån den 
analys vi gjort och uppmärksammar hur ledningen kan ta ansvar för dessa frågor och värna 
om den psykosociala arbetsmiljön för konsulter. Vi anser nämligen att hållbara konsulter är 
lika med en lönsam verksamhet.                    
 Vi hoppas att vår studie har bidragit med ökad kunskap om det gränslösa arbetet. Vi 
önskar också att våra rekommendationer kan hjälpa till att hantera dess svårigheter, samt 
bidra till en god psykosocial arbetsmiljö. Detta framförallt eftersom att vi belyst det gränslösa 
arbetet från ett perspektiv som hittills inte uppmärksammats så mycket i tidigare forskning - 
utifrån konsulter som själva arbetar i en gränslös arbetsmiljö. Vi hoppas att studien 
intresserar andra att fortsätta studera det gränslösa arbetet och hur olika personer uppfattar 
arbetets förändrade villkor, kanske nästa gång från en företagslednings perspektiv?  
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8. Bilagor 

Intervjuguide 1 
 

Bakgrund 

• Ålder 
• Vad är din roll på arbetsplatsen? Och vad innebär den? 
• Hur länge har du arbetet på företaget? 
• Vilka tekniska artefakter har ni tillgång till?  

 

Inledande fråga 
• Gränslöst arbete, är det ett begrepp du känner igen sedan tidigare? Vad tänker du 

kring det?  
       

Tid och arbetsramar   
• Vad upplever du för skillnad mellan fritid och arbetstid? 
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
• Arbetar ni med flextid på er arbetsplats? Brukar du använda dig av flextid? 
• Händer det att du arbetar från en annan plats som inte är kontoret? Vilka fördelar och 

nackdelar ser du med detta?  
       

Kommunikation   

• Hur kontaktar ni varandra inom företaget? 
• Har du själv några strategier för hur du svarar på mail? Har du några regler eller 

riktlinjer för dig själv?  
• Händer det att du får eller ringer jobbrelaterade samtal på kvällar och helger? 

 

Organisatoriska riktlinjer 
• Finns det någon policy/riktlinjer på företaget för hur och när man kontaktar eller 

skickar ut information till kollegor? 
• Har ni någon uttalad eller skriftlig policy/riktlinjer på företaget för hur man tar hand 

om/hjälper en anställd som känner sig stressad? Om, hur ser den ut? 
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Psykosocial arbetsmiljö 

• Vad tycker du är viktigt för att man ska trivas på sitt jobb? 
• Hur arbetar ert företag med att skapa en god arbetsmiljö?  
• Har ni något skyddsombud/arbetsplatsombud? 
• Upplever du att er organisation är medveten om stress orsakad av teknik? 
• Upplever du att dina kollegor är stressad på grund av detta? Om, hur visar det sig? 
• Hur mycket upplever du det som eget ansvar kontra ledningens ansvar att hantera 

den stress som orsakas av teknik? 
• Upplever du att företaget har en plan som kan hjälpa dig hantera stress orsakad av 

teknik om du skulle känna behovet av det? I så fall vad? Hur? 
• Hur skulle du vilja att företaget skulle agera? 

 

Avslutande fråga 
• Är det något annat du känner att du vill tillägga som vi inte pratat om? 
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Intervjuguide 2 

• Berätta gärna lite om företaget… 

 
• Vilka är de vanligaste anledningarna till att man tar hjälp av ert företag? 

 
• Om ni ser tillbaka x antal år, har uppdragen/anledningarna till att man tar hjälp av er 

förändrats? 
 

• Hur ser en vanlig process ut när ni möter en ny kund?  
 

• Finns det några specifika “verktyg/metoder” som ni använder er av?  
 

• Vilka faktorer anser du verkar påverka den psykosociala arbetsmiljön till störst del på 
arbetsplatser? Skiljer det mycket? 

 
• Finns det några siffror på hur stor del av uppdragen som handlar om problematik 

gällande psykosocial arbetsmiljö? 
 

• Vad tycker ni är viktigt att tänka på gällande psykosocial arbetsmiljö och 
Informationsteknik? 

 
• Har ni några rekommendationer gällande riktlinjer för kunder/företag gällande 

gränslöst arbete? 
 

• Hör det till vanligheterna att era kunder helt saknar riktlinjer eller policy kring 
hantering av digital gränslösheten?  
 

• Följer anställda istället outtalade normer?  
 

• Vad tror du kommer vara de största utmaningarna i framtiden gällande gränslöst 
arbete? 


