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Abstract  

Det ”gränslösa arbetet” är vitt utbrett i dagens samhälle och får konsekvenser för såväl individer 

som organisationer. Studiens syfte var att undersöka hur chefer, i form av prefekter och 

föreståndare, upplever att ”det gränslösa arbetet” påverkar den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. För att besvara syftet och frågeställningarna utfördes sex semistrukturerade 

intervjuer med prefekter och föreståndare inom akademin. De frågeställningar som besvarats 

är: ”Hur upplever cheferna att det gränslösa arbetet tar sig uttryck inom akademin?”, ”Hur 

upplever cheferna att det gränslösa arbetet kan bidra till en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö?”, ”Hur upplever cheferna att det gränslösa arbetet kan motverka en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö?” samt ”Hur upplever cheferna sin egen roll i att hantera 

effekter som kan uppstå av det gränslösa arbetet”. Analysen genomfördes med en 

fenomenologisk utgångspunkt och resulterade i ett antal teman utifrån frågeställningarna. För 

frågeställningen om hur det ”gränslösa arbetet” tar sig uttryck inom akademin framkom två 

teman: frihet under ansvar och ett arbete utan slut. Vad gäller frågeställningen om hur det 

”gränslösa arbetet” kan bidra till en organisatorisk och social arbetsmiljö visade sig essensen i 

temat flexibilitet och egen kontroll. För den tredje frågeställningen om hur det ”gränslösa 

arbetet” kan motverka en god organisatorisk och social arbetsmiljö framkom två teman: 

otydliga gränser och distansering. Slutligen framkom essensen gällande frågeställningen hur 

cheferna upplever sin egen roll i att hantera de effekter som kan uppstå av det ”gränslösa 

arbetet” i temat skapa förutsättningar, minskad kontroll och förebilder.  

Nyckelord: Gränslöst arbete, akademin, chefer, effekter, arbetsmiljö 
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Inledning  

Det sker ständigt förändringar i arbetslivet. Det ”gränslösa arbetet” är en term för att beskriva 

de förändringar som skett i det moderna arbetslivet (Kamp, Lambrecht Lund & Hvid, 2011).  

Regler, normer och tekniker som använts för att organisera arbetet är inte längre generella och 

stabila. De är upplösta eller omvandlas vilket innebär att individen i allt större utsträckning själv 

måste initiera, motivera, planera, genomföra och ta ansvar för sitt eget arbete. Detta gör att 

arbetslivet blir mer omväxlande, stimulerande, personligt, fokuserat och friare, men också mer 

komplicerat, kravfyllt, med minskad gemenskap, sammanhangslöst och otryggt (Allvén et.al., 

2006). Många arbetsgivare erbjuder flextid, distansarbete och möjlighet till minskad 

arbetsbelastning för att ge sina anställda en personlig flexibilitet i hur de integrerar arbetskrav 

med andra roller som familj, samhälle och fritid. Denna ökning av flexibla arbetsarrangemang 

har ytterligare suddat ut gränserna mellan arbete och fritid för många anställda (Kossek & 

Lambert, 2005). Ju mer flexibel arbetsorganisering, desto mer otydlig blir avgränsningen 

mellan arbete och privatliv. Det betyder att individen själv måste upprätta och upprätthålla sina 

egna gränsdragningar, vilket innebär att konflikter, problem och upplevelser av balansen mellan 

arbete och privatliv kommer att se olika ut på grund av  individuella förutsättningar och 

preferenser (Allvén et.al., 2006).  

Arbetsförhållandena i Europa har de senaste årtiondena genomgått en märkbar förändring. 

Teknologisk utveckling, ökad global konkurrens, expansion av servicesektorn och så vidare har 

skapat variationer på hur arbetet organiseras. De stress- och hälsokonsekvenser som det nya 

arbetslivet ger upphov till måste förstås mot bakgrund av den mångfald av arbetsvillkor och 

individuella förutsättningar som finns i arbetslivet. De hälsoproblem som flexibla 

organisationsformer genererar beror enbart till viss del på organisatoriska inskränkningar, låga 

mentala krav och bristande inflytande på arbetsplatsen. Till större del handlar de om att 

individer anstränger sig över sin förmåga på grund av att arbetet saknar tydliga ramar samt att 

de tvingas acceptera sämre arbetsvillkor för att undvika att hamna utanför och marginaliseras 

(Allvén et.al., 2006). 

De krav som ställs på individen manifesteras i olika dimensioner; den kognitiva 

kunskapsdimensionen avser de tekniska kunskapskraven i förhållande till de egna 

arbetsuppgifterna. Dessa kunskapskrav blir mer och mer kvalificerade och ökar därför de 

praktiska kraven på att kunna identifiera, sortera, hantera och applicera den kunskap som är 

tillfälligt nödvändig (Allvén et.al. 2006). De sociala kunskapskraven, det vill säga social 

kompetens, sociala nätverk och socialt kapital, blir allt viktigare för arbetsutförande och 

avancemang i arbetslivet. Kraven är personliga och avser förmågan att kunna anpassa sig till 

olika sammanhang, vilket innebär att mycket av de gemensamma förutsättningarna i arbetslivet 

försvinner. ”Istället för en kollektiv nyttighet och gemenskap blir arbetet mer av ett personligt 

utvecklings- eller överlevnadsprojekt” (Allvén et.al., 2006, s 17).  

För att anpassa sig till en föränderlig omvärld händer det ofta att företag, institutioner och 

myndigheter omstrukturerar sina verksamheter med syfte att kunna agera snabbare och mer 

flexibelt. Genom dessa omstruktureringar har de traditionella organisatoriska regelverken 

uppluckrats eller avreglerats, vilket resulterat odefinierade krav och mål (Allvén et.al., 2006). 

När traditionella gränser för hierarki, funktion och geografi försvinner uppstår gränser som är 

mer psykologiska än organisatoriska. På grund av att dessa nya gränser är så olika från de 

traditionella tenderar de att vara svåra att se, men att lära sig att känna igen dem och använda 

dem på ett produktivt sätt är enligt Hirschborn och Gilmore (1992) kärnan för ledarskap i 

flexibla organisationer.  

Det gränslösa arbetet är vitt utbrett i dagens samhälle och får konsekvenser för såväl individer 

som organisationer. Under slutet av 1990-talet har antalet sjukskrivningar och anmälda 

arbetsskador ökat kraftigt, framförallt antalet långtidssjuka. De sjukdomar som ökat mest är 



 

 

orsakade av organisatoriska eller sociala faktorer, där mertalet är relaterade till stress och hög 

belastning. Utbildning och forskning är en sektor där antalet sjukskrivningar har ökat markant 

under de senaste åren, vilket gör att det är av intresse att studera hur det gränslösa arbetet tar 

sig uttryck inom akademin. Universitet och högskolor är självständiga myndigheter och har tre 

huvuduppgifter: att bedriva utbildning och forskning, att samverka med det omgivande 

samhället och att verka för att forskningsresultaten kommer till nytta 

(Universitetskanslersämbetet, 2017). Lärarpersonalen inom den undersökta verksamheten 

omfattas av ett arbetstidsavtal som stipulerar antal arbetsimmar per år. Det säger dock inget om 

vart eller när arbetet ska utföras vilket gör arbetstidsavtalet till en högborg bland 

lärarpersonalen. Personal med tekniskt-administrativa tjänster omfattas av mer reglerade avtal.  

Det arbetslivspedagogiska fältet intresserar sig för hur människor lär, formas och förändras i 

och genom olika arbetslivsrelaterade pedagogiska processer. Denna studie fokuserar på hur det 

arbetslivsrelaterade fenomenet gränslöst arbete formar upplevelser av organisatorisk och social 

arbetsmiljö inom akademin. Trenden med gränslösa organisationer får enligt forskning viktiga 

implikationer för utövandet och studerandet av ledarskap, vilket är anledningen till att studien 

utgår från ett chefsperspektiv. 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer, i form av prefekter och föreståndare, 

upplever att ”det gränslösa arbetet” påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.   

 Hur upplever cheferna att ”det gränslösa arbetet” tar sig uttryck inom akademin? 

 Hur upplever cheferna att ”det gränslösa arbetet” kan bidra till en god organisatorisk 

och social arbetsmiljö? 

 Hur upplever cheferna att ”det gränslösa arbetet” kan motverka en god organisatorisk 

och social arbetsmiljö? 

 Hur upplever cheferna sin egen roll i att hantera effekter som kan uppstå av ”det 

gränslösa arbetet”?  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning gällande begreppet gränslöshet och gränslöst arbete 

samt om flexibilitet i arbetslivet som en del av det gränslösa arbetet. Vidare presenteras 

teorier om att sätta gränser och forskning om det gränslösa arbetet i relation till den 

organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Avslutningsvis presenteras forskning om ledarskap 

i det gränslösa arbetet.  

Gränslöshet 

Gränslöshet är en term som används för att förstå vissa karaktäristiska förändringar i arbetslivet 

som sker i modern tid. Enligt Kamp, Lambrecht Lund & Hvid (2011) kan trenden mot 

gränslöshet beskrivas i termer av fem analytiska dimensioner: timlig/spatial, organisatorisk, 

subjektiv, kulturell och politisk. Timlig och spatial gränslöshet syftar till en utveckling av vart 

arbetet förläggs och när det utförs. Arbetstiden sätts antingen individuellt eller dikteras av till 

exempel deadlines och arbetet kan till exempel utföras hemma. Den traditionella förläggningen 

av arbetstiden är upplöst och det är vanligt med både betald och obetald övertid. Organisatorisk 

gränslöhet antyder att traditionell byråkrati har ersatts av en flexibel arbetsorganisation. 

Arbetet har blivit mer situations- och uppgiftsspecifik och det läggs större vikt på självstyrning 

och eget ansvar. Subjektiv gränslöshet syftar till en ökad individualisering, ett skifte från den 



 

 

traditionella kollektivtorienterade lönetagaren mot individuell reflexivitet, självuppfyllelser och 

karriär genom organisationer. Arbetet sker inte nödvändigtvis bara på en arbetsplats eller med 

samma kollegor och kraven på koordinering med kollegor både i och utanför ens egna 

organisation ökar. Kulturell gränslöshet förändrar värderingar och normer på arbetsplatsen 

genom att skapa en stark affärsanda med en hög grad av sammanhållning. Att värdebaserad 

styrning, laganda, engagemang och kreativitet premieras på bekostnad av disciplin och 

solidaritet, innebär att gränserna mellan arbete och privatliv blir mer luddiga och arbetstiden 

blir mer intensiv och oförutsägbar. Slutligen innebär den politiska gränslösheten en 

misskreditering av kollektiva former av reglering, till exempel överenskommelser mellan 

anställda och ledningen. Denna utveckling komplicerar försöken att etablera kollektiva normer 

för att tackla problem som uppstår i det moderna arbetslivet (Kamp, Lambrecht Lund & Hvid, 

2011).  

Det gränslösa arbetet 

I traditionella företag brukade gränserna vara inbyggda i deras struktur. Dessa typer av 

organisationsstrukturer var rigida men hade en fördel; chefernas och de anställdas roller inom 

strukturen var enkla, klara och relativt stabila. Den traditionella organisationskartan beskriver 

dock en värld som inte längre existerar. Nya teknologier, snabbt föränderliga marknader och 

global konkurrens har suddat ut de traditionella gränserna för att kunna möta den nya och 

mindre reglerade affärsmiljön (Hirschborn & Gilmore, 1992). Den snabba utvecklingen av 

gränsöverskridande informations- och kommunikationsteknologier (ICT), distansarbete och 

flexsystem har lett till mer flexibla former av arbetsorganisering. Genom ett ökat användande av 

ICT kan anställda utföra sitt arbete oavsett tid eller plats samt finnas tillgängliga för sina 

arbetsgivare dygnet runt (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014).  

Innehåll och inriktning i arbetslivets organisationer och verksamheter bestäms i hög grad av 

samhällets materiella och kunskapsmässiga tillgångar (Ds 2000:54). Drivkrafterna bakom dessa 

förändringar är ekonomiska, tekniska, organisatoriska, sociala och politiska och samspelar 

beroende på arbetsvillkor, yrkes- och branschstruktur samt företagsstorlek och får därför olika 

stor genomslagskraft. Den internationella ekonomin och teknikutvecklingen spelar en stor roll 

för strukturomvandlingen och informationsteknologin (ICT) har skapat en ny bas för 

verksamheter och verksamhetsutveckling såväl som för samarbete och konkurrens mellan olika 

företag. Den har också resulterat i tydliga konsekvenser för människors arbetsvillkor och 

arbetssituation. Utvecklingen påverkas även av andra faktorer, som till exempel demografiska 

och sociala förändringar och värderingsförskjutningar. Politiska beslut kan gynna, modifiera, 

fördröja eller förhindra skeendena genom till exempel arbetsrättslig lagstiftning och 

socialförsäkringslösningar. Således har omvärlden för företag och organisationer blivit mer 

komplex och oförutsägbar, vilket utgör en svårighet i att utse konsekvenser för den egna 

verksamheten.   En generell strategi för att möta oförutsägbarheten är genom en ökad 

flexibilitet. Flexibilitet i detta avseende innebär en obunden kapacitet i organisationen som 

förmår att hantera nya situationer och uppgifter (Ds 2000:54). 

Även hur arbetet organiseras har anpassats efter de krav som ställs på organisationerna 

(Perrons et al., 2005). Arbetet regleras inte genom en given och generell arbetstid. Istället är det 

upp till individen att avgöra när arbetet ska ske och vilka uppgifter som ska utföras (Allvin et.al., 

1999). Den ökande användningen av informations- och kommunikationsteknik påverkar de 

temporala och spatiala gränserna av betalt arbete och tillåter anställda att jobba mer flexibelt 

(Perrons et al., 2005). Arbetsplatsen är inte nödvändigtvis en fysisk plats vilket skapar ett behov 

att förstå mer komplexa interaktioner mellan arbete och fritid (Kreiner, Hollensbe & Sheep, 

2009).  

Teknologin har inneburit stora förändringar för hur vi arbetar, med gränslösa organisationer, 

virtuella arbetsytor och möjligheten att vara konstant uppkopplad till sitt arbete. Gränserna 

mellan arbete och familj suddas ut då många anställda utnyttjar den informella flexibiliteten 

genom att svara på personliga mail, sms och samtal på jobbet eller genom att jobba under helg 



 

 

och semester. Många som välkomnat den nya teknologin och flexibla jobbarrangemangen som 

ett sätt att elimenera konflikter mellan arbete och familj, har istället funnit att dessa teknologier 

och policys för flexibilitet gör det svårare att separera arbetstid från fritid (Kossek & Lautsch, 

2012).  

Gemensamt för arbetsvillkoren i det gränslösa arbetet är att de är individ- och 

situationsbaserade. Det är upp till individen att definiera, planera och disciplinera sitt 

handlande i enlighet med ens egna, situationens eller verksamhetens krav. Arbetet blir 

därigenom flexibelt och regleringen av det subjektivt (Allvin et.al., 1999). Att kopplas fri från de 

traditionella strukturerna innebär inte att individen blir fri att göra som den vill, snarare att den 

själv måste ta över reglering och gränssättning (Ds 2000:54).  

Flexibilitet i arbetslivet 

Flexibilitet kan definieras som en individs eller verksamhets obundna kapacitet för att hantera 

nya situationer. Från ett individperspektiv handlar det om att ha tidsmässig energi och obundna 

resurser för att möta den oförutsägbarhet och de krav som ställs på oss medmänniskor, 

föräldrar, medborgare men också som en självständig och sårbar individmed egna behov och 

förutsättningar. Från ett verksamhets och företagsperspektiv innebär flexibilitet att kunna möta 

förändrade omvärldskrav (Ds 2000:54).  

Under de senaste årtiondena har organisationer ökat betoningen av arbetsrelaterad flexibilitet i 

sina praktiker. En form av flexibilitet som har blivit vanlig är temporal flexibilitet, det vill säga 

flexibilitet gällande arbetstider. Initialt implementerades flexibla arbetstidslösningar för att 

gagna arbetsgivaren men under åren har uppmärksamheten istället riktats mot lösningar som 

kan vara till förmån både för arbetsgivare och anställda (Nijp, Beckers, Geurts, Tucker & 

Kompier, 2012). 

Det flexibla arbetets former kan kategoriseras mellan funktionell flexibilitet, numerär 

flexibilitet, tidsflexibilitet och arbetsplatsflexibilitet. Funktionell- och arbetsplatsflexibilitet 

syftar till arbetets innehåll och breddning och variation av arbetsuppgifterna (Hansson, 2004). 

Funktionsflexibilitet kännetecknas av att en antälld har en bred kompetens och därför kan klara 

av många olika arbetsuppgifter. Den uppnås vanligtvis genom att arbetstagarna får lära sig 

behärska fler arbetsuppgifter samt att arbetsuppgifter av annat slag läggs till de ordinarie (Ds 

2000:54). Numerisk flexibilitet är möjligheten att kunna variera antalet anställda efter 

eventuella förändringar i efterfrågan och produktion (Hansson, 2004). Den kan i huvudsak 

uppnås på två sätt: genom olika anställningsformer eller att hyra in arbetskraft och så kallad 

outsourcing (Ds 2000:54). Tidsflexibilitet innebär att kunna anpassa antalet hel- och 

deltidsanställningar eller arbetstimmar utifrån verksamhetens behov (Hansson, 2004). Det kan 

också innebära en konjunkturanpassad arbetstid, flextid och övertidsarbete (Ds 2000:54). 

Slutligen innebär arbetsflexibilitet olika former för arbetet och vart det utförs (Hansson, 2004).   

Flex-tid 

Flex-tid är den vanligaste formen av flexibel arbetstid i Europa och den anställningspraktik som 

är minst radikalt avvikande från standard. Bestämmelser gällande detta ser olika ut från företag 

till företag men generellt regleras de månadsvis och kräver att anställda är närvarande ett visst 

antal timmar. Det är dock tillåtet både för anställda och chefer att justera tiderna då de ska vara 

närvarande på arbetsplatsen, förutsatt att det tillgodoser företagets behov. Sett från 

arbetsgivarens perspektiv har implementeringen av flex-tid ökat effektiviteten då behovet att 

betala övertid minskat och de kan begränsa antalet anställda. Från arbetstagarens perspektiv 

innebär flex-tid en bättre personlig organisering av tid (Bajzikova, Sajgalikova, Wojcak & 

Polakova, 2013).  

Kush och Stroh (1994) genomförde en enkätundersökning som visade att enbart 14 % av de 

tillfrågade företagen erbjöd flextid till sina anställda. I sin undersökning tillfrågade de HR chefer 

på 121 företag med max 5000 anställda. Noterbart är att samtliga företag som erbjöd flextid 



 

 

bedömde sina flexprogram som antingen framgångsrika eller väldigt framgångsrika. Ett av 

enkätens syften var att undersöka varför inte fler företag i dagsläget erbjuder flextid till sina 

anställda. Den vanligaste orsaken till detta var att nyckelpersoner måste vara tillgängliga under 

ordinarie arbetstid. Andra orsaker var att flextid inte ansågs lämplig för vissa kund/service 

branscher, att arbetsflödet kräver bestämda arbetsscheman samt att företagen måste täcka 

samtliga funktioner på kontoret. Dessutom visade enkäten att 92 procent av företagen som inte 

erbjöd flextid indikerade låg sannolikhet för att de skulle börja erbjuda det till sina anställda. Av 

de företag som erbjuder flextid var den starkaste orsaken bakom att det ökar motivationen och 

moralen bland de anställda. Andra viktiga orsaker som framfördes var ett erkännande av de 

anställdas behov att effektivt balansera arbete med familj samt en möjlighet att öka 

produktionsmöjligheter. De största fördelarna med flextid ansågs vara att matcha företagets och 

de anställdas behov, att kunna möta kundernas behov genom att tänja på affärstider, att det 

bygger moral bland de anställda, att produktiviteten ökar då de anställda tar bättre vara på den 

tid de arbetar samt en ökad konkurrensfördel. Författarna anser att en viktig faktor som bidrar 

till att företagen accepterar flexibilitet på arbetsplatsen är kopplat till ledningens uppfattningar.  

Distansarbete 

Distansarbete är en av de vanligaste formerna av arbetsplatsflexibilitet (Hansson, 2004). Rent 

praktiskt ger det individen möjlighet att arbeta från en annan plats än den ordinarie 

arbetsplatsen och utanför ordinarie arbetstid (Hansson, 2004). Enligt Gajendran och Harrison 

(2007) är hemmet den vanligaste platsen för distansarbete. Deras metaanalys baseras på 

forskning gällande distansarbete sedan 20 år tillbaka. De fann i sin analys att även om det finns 

en konsensus om de strukturella kännetecken och vikten av distansarbete som ett alternativt 

jobbarrangemang, finns det ingen övergripande teori om dess konsekvenser. Studier har dock 

understrukit ett eller flera teman. Det första temat har att göra med psykologisk kontroll eller 

uppfattad autonomi, som är ett viktigt kännetecken för alla alternativa jobbarrangemang. Det 

utgörs av anställdas uppfattade bedömningar av i vilken grad de kan strukturera och kontrollera 

hur och när de utför sina arbetsuppgifter. Forskare under detta tema ser distansarbete som 

något positivt och som kan förstärka uppfattad autonomi genom att erbjuda anställda 

valmöjligheter gällande plats, schema och medel för arbete. Det andra temat gäller 

distansarbetets effekt på gränssnittet mellan arbete och familj. Där anser vissa forskare att 

distansarbete är något positivt som leder till en högre integration mellan arbets- och 

familjeroller. Andra forskare ser det som något negativt som kan intensifiera konflikten genom 

att öka genomträngligheten för gränsen mellan arbete och familj. Det tredje och sista temat 

behandlar bekymmer över distansarbetets potential för att försvaga arbetsrelationer, på grund 

av minskade fysiska interaktioner samt lägre frekvens och kvalitet på kommunikationen mellan 

distansarbetare och andra medlemmar i organisationen. 

När majoriteten av kontakten med arbetsgivaren går via kommunikationstekniska hjälpmedel, 

blir förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren mindre fast. Individen blir 

”frånkopplad” och kontakterna med organisationen och omvärlden anonymiseras. En 

konsekvens av detta är att tillhörigheten till företaget inte blir lika självklar, vilket innebär att 

det personliga kontaktnätet blir ett viktigt alternativ till organisationstillhörigheten. Denna 

gränslöshet av rum skapar en situation där allt färre delar samma erfarenhet och relation till sin 

arbetsgivare, vilket ställer nya krav på arbetsledning (Allvin et.al., 1999). Chefer måste lära sig 

att övervaka/förestå, hålla kontakt med och framkalla resultat från distansarbetande 

medarbetare, trots det faktum att de är utom synhåll (Lautsch & Kossek, 2011).  

Att sätta gränser 

På grund av den snabba och pågående utvecklingen i arbetslivet, har det uppstått ett ökat 

intresse för psykologi- och organisationsforskning i hur gränser mellan arbete och icke-arbete 

konstrueras och upprätthålls. Centralt inom ramverket för gränshantering är att gränser 



 

 

konstrueras både individuellt och kollektivt och karaktäriseras av flexibilitet och 

genomtränglighet (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014).  

Alla gränser är socialt konstruerade, konstgjorda och godtyckliga (Zerubavel, 1991). Vi sätter 

gränser för allt, för våra dagliga aktiviteter och de människor vi utför dem med (Nippert-Eng, 

1996). I litteraturen existerar det tre olika typer av gränser: fysiska, temporala och psykiska. En 

fysisk gräns, till exempel väggen på en arbetsplats eller i hemmet, definierar vart 

domänrelaterat beteende sker. Temporala gränser kan vara bestämda arbetstider vilket 

avgränsar när jobbet är klart och familjeansvaret kan ta över. Psykiska gränser är regler skapade 

av individen som dikterar när tanke- och beteendemönster samt känslor är lämpliga för en 

domän och inte den andra (Clark, 2000).  

Gränser har två relaterade men utpräglade särdrag: flexibilitet och genomtränglighet. 

Utsträckningen i vilka hem- och arbetsdomänerna är utpräglade och individens preferenser för 

segmentering eller integrering kan mötas, beror primärt på styrkan i flexibiliteten och 

genomträngligheten av gränserna för de roller som tillhör arbete och familj. Gränsflexibilitet 

syftar till gränsens kapacitet att flyttas temporärt eller fysiskt, det vill säga var och när en roll 

kan uppföras (Piszczek & Berg, 2014). Det kan också innebära i vilken utsträckning en gräns kan 

inskränkas eller expandera beroende på kraven från de olika domänerna (Clark, 2000). Om 

individen själv är fri att välja arbetstider blir den temporala gränsen mellan arbete och familj 

väldigt flexibel. Om individen får jobba vart den vill blir de fysiska gränserna mycket flexibla 

(Piszczek & Berg, 2014). Gränsflexibilitet har traditionellt konceptualiserats och 

operationaliserats som en individs övertygelse att han eller hon är i stånd att ändra när och vart 

domänaktiviteter sker, så kallad flexibilitetsförmåga (Matthews & Barnes-Farrell, 2010). 

Flexibilitetsförmåga utgör en individs kognitiva värdering av en domäns situationella 

kännetecken som den anses påverka dess förmåga att lämna en domän för en annan. Med andra 

ord konceptualiseras flexibilitetsförmåga som i den grad en individ uppfattar att de lätt kan 

flytta sig mellan domäner. Denna förmåga kan påverkas av yttre faktorer, till exempel 

organisatoriska policys och normer som antingen begränsar eller möjliggör den. Matthews och 

Barnes-Farrell (2010) anser dock att individer inte bara skiljer sig åt i deras uppfattade förmåga 

att flytta mellan domäner, utan även i den utsträckning de är villiga att göra sådana 

förändringar. Till exempel kan en organisation ha formella eller informella policys om 

distansarbete, vilket bidrar till uppfattningen om en hög flexibilitetsförmåga. Men för anställda 

med låg flexibilitetsvillighet kommer dessa förmåner inte att användas (Ibid).  

Gränsgenomtränglighet utgörs av den grad element från andra domäner kan tränga igenom. 

Inträffar det ofta kan de ses som störningar men de kan också ses som positiva påminnare om 

att vi tillhör andra viktiga domäner. Genomträngligheten kan också vara psykisk, till exempel 

genom att känslor och attityder från jobbet tas med hem (Piszczek & Berg, 2014). En stark gräns 

mellan arbete och fritid kännetecknas av ogenomtränglighet, stabilitet och att sfärerna inte 

blandas. Om det däremot finns en hög flexibilitet, genomtränglighet och att sfärerna blandas, är 

gränsen svag (Clark, 2000). Svaga gränser mellan arbetssfär och privatsfär kan leda till en 

konflikt mellan de båda rollerna vilket kan orsaka en försämrad arbetstillfredsställelse, 

välbefinnande, hälsa och produktivitet (Allvin et.al., 2006).   

Boundary theory 

Boundary theory är en generell kognitiv teori om social klassificering. Teorin är till stor del 

influerad av Zerubavel (1991) som argumenterar för att vi människor använder oss av 

heuristiska klassificeringssystem för att organisera mentala och fysiska konstruktioner; 

antingen genom att klumpa ihop dem till en enda mental kategori eller genom att dela upp dem 

i separata mentala kategorier. Dessa kategoriseringar av konstruktioner skapas socialt genom 

interaktioner med andra samt observationer av skillnader som överdrivs av sinnet för att 

underlätta klassificerings- och identifikationsprocessen. Det vill säga att de mentala 

kategoriseringarna för sociala roller som är roten för boundary theory, är influerade av bredare 



 

 

sociala faktorer som gör att individer i samma sociala strukturer skapar liknande 

klassificeringsscheman (Piszczek & Berg, 2014). 

Nippert-Eng applicerade denna bredare idé av kognitiv sociologisk klassificering av roller till 

gränssnittet arbete-familj. Hon utvecklade konceptet med individuell segmentation och 

integration av mentala klassificeringar för arbete och hem till ett teoretiskt kontinuum (Piszczek 

& Berg, 2014). Enligt henne hanterar vissa arbete och familj som segmenterade och inbördes 

exklusiva världar, där de mentala gränserna är klara och obestridliga. I den extrema änden av 

spektrumet strävar individen efter att helt separera arbets- och familjeroller, alternerar mellan 

två olika ”jag” eller sätt att vara beroende på var den befinner sig. I andra änden av detta 

kontinuum ses inga distinktioner mellan hem och arbete, de är integrerade och saknar 

konceptuella gränser. För den extrema finns det bara ett sätt att vara, en mentalitet, och all tid 

och rymd är mångsidig. De flesta av oss hamnar dock någonstans mellan de två kategorierna. 

När vi förhandlar om våra hem- och arbetsvärldar närmar vi oss dem inte som en ensam, 

inneslutande och kategorisk upplevelse. Istället kombinerar vi segmentering och integrering för 

att skapa våra egna personliga konfigurationer. Dessa ständigt pågående, hands-on, synliga 

processer där gränser förhandlas, placeras, underhålls och förvandlas över tid är vad författaren 

kallar ”gränsarbete”. De hjälper till att organisera och separera de krav och förväntningar som 

ställs på separata roller för hemmet och arbetet (Nippert-Eng 1996). Detta gränsarbete är först 

och främst en mental aktivitet men den måste uppföras och förstärkas genom synliga, praktiska 

aktiviteter. Denna konceptualisering av gränsförhandling, där individen har en mer aktiv roll 

jämfört med Zerubavels (1991) omedvetna mentala ihopslagning eller splittring av roller, utgör 

grunden för den aktuella gränshanterings forskningen på individnivå (Piszczek & Berg, 2014).  

Mellner, Aronsson och Kecklund (2014) genomförde en studie på ett svenskt Telecomföretag 

där de undersökte anställdas preferenser för gränshantering gällande arbete och hem. De fann 

att ”segmenterare”, individer som hanterar arbete och fritid som segmenterade och inbördes 

exklusiva världar, i större utsträckning jobbar på arbetsplatsen än ”integrerare”, individer som 

inte gör någon skillnad på arbete och fritid. Studien visade också att ”integrerare” i större 

utsträckning jobbar utanför ordinarie arbetstid och på andra platser än jobbet, samt att de 

jobbar fler antal timmar i veckan än ”segmenterare”.  

Psykosocial- och organisatorisk arbetsmiljö  

Psykosociala- och organisatoriska arbetsmiljöfrågor är ett samlingsnamn på de risker för ohälsa 

som kan förknippas med hur arbetet läggs upp och organiseras samt hur den anställde blir sedd 

och bemött i sin arbetssituation (Ds 2000:54) 

En av de mest påtagliga konsekvenserna för arbetsmiljön i det gränslösa arbetet är den 

omfattande demonteringen av fasta strukturer, vilket tidigare svarat för verksamhetens 

kontinuitet. Detta åtföljs av djupgående förändringar av arbetsvillkoren; om arbetets 

förläggning i tid och rum, anställningsformer, befattningsbeskrivningar och avgränsningar. 

Dessa strukturer har inte bara reglerat verksamheten utan även arbetet och arbetsuppgifterna 

och har på så sätt givit arbetet en stabil och väl avgränsad form. När arbetet avregleras i tid, 

rum, anställningsformer och befattningsinnehåll blir också gränsen mellan arbetstid och annan 

tid mer otydlig och oviss (Ds 2000:54). För arbeten utan givna eller klart definierade krav och 

mål har det traditionella regelverket blivit mer avslappnat, till viss del även avreglerat. Denna 

kontinuerliga anpassning till marknaden samt de påföljande strategierna för att organisera 

arbetet ställer stora krav på individen. Genom att det yttre regelverket gällande individens 

arbete minskar eller försvinner ökar kraven på dess förmåga att själv planera, organisera och 

ansvara för utförandet av arbetet (Allvin et al., 2006). Denna individualisering av 

arbetsförhållandena kan antingen ses som en vunnen frihet från yttre tvång och reglering, där 

man ges möjlighet att förverkliga ens egna intentioner och ambitioner med arbetet. 

Individualiseringen kan också upplevas som ett utanförskap på grund av ensamhet, isolering 

och utelämning. Den innebär att individen själv måste skaffa de verktyg som behövs för att möta 

arbetets krav. Att inte ha tillgång till det sociala sammanhang som en gemensam arbetplats 



 

 

innebär, leder till svårigheter att få tillgång till viktig information samt en avsaknad av kollegial 

tillhörighet. Med ensamheten i det gränslösa arbetet följer också svårigheter att bli bekräftad, 

både utifrån sin insats och som person (Allvin et.al., 1999).   

När vi förlorar kontrollen över vår vardagstilltro och världen blir oförutsägbar, uppstår starka 

stressreaktioner vilket på lång sikt ökar risken för ohälsa och sjukdom. Under slutet av 1990-

talet har antalet sjukskrivningar och anmälda arbetsskador ökat kraftigt, framförallt antalet 

långtidssjuka. De sjukdomar som ökat mest är orsakade av organisatoriska eller sociala faktorer, 

där mertalet är relaterade till stress och hög belastning. I gruppen stress och hög belastning är 

det besvär och sjukdomar som överansträngning, utmattning/utbrändhet- och depression som 

dominerar. Branscher som är mest drabbade av sjukskrivningar är hälso- och sjukvård och inom 

socialtjänst. Men sjukskrivning inom sektorn utbildning och forskning har ökat markant i antal 

(Ds 2000:54).  

Kontroll över arbetstiden (WTC) kan definieras som en anställds möjligheter till kontroll över 

varaktigheten, plats och distribuering av arbetstid. Enligt Nijp et.al. (2012) antas den typen av 

kontroll ha positiva effekter på arbetstagaren balans mellan arbete och fritid, hälsa och 

välmående samt prestation. De argumenterar för att WTC gör det möjligt för arbetstagare att 

anpassa sina arbetstider efter privata förpliktelser, vilket gynnar för en positiv balans mellan 

arbete och fritid. WTC kan också underlätta möjligheter för återhämtning och utgöra en buffert 

mot utmattning och stress.  

Krav-kontroll och stödmodellen 

Krav-kontroll modellen är den vanligaste modellen för att utforska förhållandet mellan arbete 

och hälsa (Van der Doef & Maes, 1999). Den används ofta vid kartläggning av psykosociala 

arbetsförhållanden och beskriver relationen mellan yttre psykiska krav och kontroll över att 

kunna påverka sin situation med hjälp av stöd och beslutsutrymme. Modellen baseras på två 

arbetsmiljöfaktorer som anses vara avgörande för hälsan; krav och kontroll. Kraven avser dels 

individens arbetsmängd men även tidspress samt hur fysiskt och psykiskt påfrestande arbetet 

är. Kontroll beskriver i vilken utsträckning individen får nyttja sina kunskaper och kompetens, i 

vilken grad arbetsuppgifterna varieras samt den möjlighet den har att påverka sitt arbete och sin 

arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990). Genom att kombinera faktorerna med varandra 

uppstår fyra olika arbetssituationer: 

 Avspänt arbete: låga krav och hög egen kontroll anses gynnsamt på grund av det stora 

inflytandet över sin arbetssituation 

 Passivt arbete: låga krav och låg egen kontroll vilket kan leda till stress och monotoni, 

samtidigt som handlingsutrymmet är begränsat 

 Spänt arbete: höga krav och låg egen kontroll. Att utsättas för höga krav samtidigt som 

inflytandet över sin arbetssituation är lågt är en riskfylld situation.  

Individer under denna kategori löper störst risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa 

 Aktivt arbete: höga krav och hög egen kontroll vilket anses vara den arbetssituation som 

skapar mest produktivitet, lärdom och utveckling 

Socialt stöd innebär att få bra praktisk och känslomässig hjälp från chef och kollegor. Genom att 

tillföra den faktorn i modellen skapas ytterligare en dimension och två nya arbetssituationer: 

 Ideal-arbetet: bra stöd för medarbetare 

 ISO-spända arbetet: lågt stöd för medarbetaren  

I många år har forskare använt modellen för att analysera förhållandet mellan den psykosociala 

arbetsmiljön och olika stress-relaterade problem som till exempel kardiovaskulära sjukdomar 

till psykiska problem (Grönlund, 2007).  I en genomgång av 20 års empirisk forskning om 

ämnet fann Van der Doef och Maes (1999) att det fanns en koppling mellan jobb med höga krav 

och lägre psykiskt välmående, lägre arbetstillfredsställelse samt mer utbrändhet och 



 

 

arbetsrelaterad psykiska problem. Men långt ifrån alla studier bekräftade denna hypotes. Enligt 

Grönlund (2007) kan detta bero på att det inte är helt klart om utfallet beror enbart på de höga 

kraven eller låga kontrollen, om båda bidrar till lika stor del eller om de har ett synergiskt 

förhållande. Van der Doef och Maes (1999) fann också att faktorer som till exempel kön, behov 

av kontroll och andra personlighetsdrag kunde påverka hur man upplever och hanterar höga 

krav. De ifrågasätter modellens praktiska värde som antyder att välmående kan förbättras 

genom att öka kontrollen över arbetet och socialt stöd. Än så länge har bara ett fåtal studier 

testat den hypotesen med blandade resultat. De menar att det är en sak att veta vilka 

arbetsförhållanden som är förknippade med minskat välmående, men att det är en helt annan 

fråga huruvuda förändringar i dem väsentligen förbättrar hälsa och välmående.  

Att leda det gränslösa arbetet 

Trenden med gränslösa organisationer får viktiga implikationer för utövandet och studerandet 

av ledarskap (Boas, 1999). I traditionella företag var gränser starkt förankrade i dess struktur 

(Hirschhorn & Gilmore, 1992). Hierarki markerade skillnader i makt och auktoritet. Denna typ 

av organisationsstruktur var rigid men hade en fördel: chefernas och medarbetarnas roller var 

tydliga, enkla och relativt stabila. Enligt Boas (1999) blir både omfattningen och behovet av 

ledarskap större just för att organisationer blir gränslösa och flexibla. Istället för disponibelt blir 

ledarskapet oumbärligt. Gränslösa, platta, flexibla, projektbaserade och teambaserade 

organisationer som anställer tillfälliga, externa och avlägsna arbetare vars uppgifter är mer 

intellektuella med mindre rutiner, behöver ett starkt ledarskap. Huvudfunktionen för ledaren är 

att vara tyngdpunkten i försvagade ramverk och att balansera kraften från lösa strukturer, 

fragmenterade kulturer och teknologier som ökar avståndet mellan ledare och arbetstagare 

(Ibid).  

En viktig aspekt av ledarskap i det gränslösa arbetet är ledandet av distansarbetare. Enligt 

forskning skapar distansarbetet nya krav på ledare som måste lära sig att övervaka, hålla 

kontakt med och locka fram resultat från medarbetare de inte kan se (Lautsch & Kossek, 2011). 

Enligt Allvin et.al. (1999) måste en arbetsledare vara medveten om de olika miljöer de anställda 

arbetar i. Den blir också arbetstagarens personliga länk till företaget och på så sätt en motvikt 

till den opersonliga relation som förmedlas via de kommunikationstekniska hjälpmedlen. Den 

distansarbetande individen blir synlig för organisationen genom arbetsledaren och vice versa. 

Detta synliggörande blir minst lika viktigt som att leda det praktiska arbetet.   

Ett enkelt sätt att stötta distansarbetare är enligt Lautsch och Kossek (2011) att ha mer frekvent 

kontakt med dem. En del kan uppfatta denna ökade kontakt som påträngande och tolka det som 

ett sätt att undergräva deras självständighet, men författarna menar att det kan vara ett sätt att 

säkerställa att de inte blir isolerade och frånkopplade från sina organisationer. Mer frekvent 

kontakt kan också vara ett sätt att integrera distansarbetarna med övriga i arbetsgruppen. 

Överlag är det viktigt att chefer skapar en stödjande kultur, så att medlemmarna i 

arbetsgruppen hjälps åt oavsett vart och när de arbetar. De anser också att det är viktigt att 

chefer gör medarbetarna medvetna om fördelarna och nackdelarna av olika sätt att hantera 

gränsdragning. Chefer måste utveckla nya tillvägagångssätt för att möta medarbetarnas 

förändrade behov, samtidigt som de ska vara medvetna om rättvisefrågor inom arbetsgruppen. 

Enligt dem kan det sätt distansarbetet implementerats på vara det som avgör om det kommer 

ha positiva effekter på prestation och konflikten mellan arbete och fritid, än om medarbetare 

arbetar via distans eller inte.   

Sammanfattande bild av forskningsområdet 

Konsensus bland den presenterade forskningen är att det skett en stor omvandling av hur 

arbetet organiseras och vart det förläggs. Informationsteknologin (ICT), snabbt föränderliga 

marknader och en ökad global konkurrens har lett till en ökad flexibilitet i arbetsorganisering 

vilket påverkar både arbetsgivare och arbetstagare (Hirschborn & Gilmore, 1992; Mellner, 

Aronsson & Kecklund, 2014; Ds 2000:54). Generellt framställs de negativa aspekterna av det 



 

 

gränslösa arbetet, till exempel ökade krav, mindre kontroll och svåra gränsdragningar. 

Samtidigt framhävs flexibilitet i form av att själv kunna välja vart och när arbetet förläggs vara 

något positivt. Flexibilitet kan med andra ord anses vara ett tudelat begrepp.   

Antalet sjukskrivningar har ökat markant sedan slutet på 1990-talet och de sjukdomar som ökat 

mest är stress och arbetsbelastning, vilka är orsakade av organisatoriska eller sociala faktorer 

(Ds 2000:54). En av de vanligaste modellerna för att utforska förhållandet mellan arbete och 

hälsa är krav-kontroll och stödmodellen (Van der Doef & Maes, 1999). Modellen baseras på två 

arbetsmiljöfaktorer som anses vara avgörande för hälsan; krav och kontroll. Genom att 

kombinera faktorerna med varandra uppstår fyra olika arbetssituationer: avspänt arbete, passivt 

arbete, spänt arbete och aktivt arbete. Individer under kategorin spänt arbete löper störst risk 

att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Modellen är dock långt från 

obestridlig. Det är oklart om utfallet beror enbart på de höga kraven eller låga kontrollen eller i 

vilken utsträckning de hör ihop. Det kan också finnas andra faktorer som spelar in i hur vi 

upplever och hanterar höga krav (Grönlund 2007; Van der Doef och Maes 1999).  

Arbetets omvandling och trenden mot det gränslösa arbetet får viktiga implikationer för 

utövandet och studerandet av ledarskap (Boas, 1999). Det finns dock inte mycket forskning om 

ledarskap i gränslösa organisationer. Den nutida forskning som hittats fokuserar mycket på att 

leda blandade arbetsgrupper, det vill säga både ”närvarande” medarbetare och medarbetare 

som jobbar utanför kontoret, vilket ställer krav på ledare att lära sig övervaka, hålla kontakt med 

och frambringa resultat från medarbetare de inte kan se (Lautsch & Kossek, 2011). Lautsch och 

Kossek (2011) visar på att ledare gör rätt i att behandla medarbetarna på samma sätt, för att 

upprätthålla motivation och prestation. Det finns dock inga studier (som hittats) som visar på 

att distansarbete leder till sämre prestation än för de som jobbar på arbetsplatsen.  

Den vanligaste forskningsmetoden som hittats i de studier som presenteras i 

forskningsgenomgången är kvantitativa och samtliga studier är genomförda i västerländsk 

kultur. Denna studie sticker ut då den har empiriskt material i form av intervjuer för att besvara 

forskningsfrågorna. Syftet med det var att få en djupare bild av det studerade fenomenet, något 

en enkätundersökning inte hade kunnat åstadkomma.   

Teori och metod  

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska och metodologiska ansats och tillvägagångssätt. 

Här följer en redogörelse för fenomenologi, en beskrivning över hur denna studie förhåller sig 

till tidigare forskning såväl som metoder för insamling, urval, bearbetning- och analys av 

data. Slutligen redovisas hur studien bedrivits för att uppnå hög kvalitet samt de etiska 

överväganden som gjorts.  

En fenomenologisk ansats  

Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att undersöka hur chefer, i form av prefekter 

och föreståndare, upplever att ”det gränslösa arbetet” påverkar den organisatoriska- och sociala 

arbetsmiljön. För att få fram chefernas egna upplevelser av ”det gränslösa arbetet” valdes en 

fenomenologisk ansats då den enligt Creswell (2013) beskriver meningen av flera individers 

levda erfarenhet av ett koncept eller fenomen. Som samhällsvetenskaplig metodologi utgör 

fenomenologin en strategi för kvalitativ forskning då den kännetecknas av egenskaper typiska 

för kvalitativa forskningsansatser. Fenomenlogiska forskare är intresserade av de betydelser 

objekten har för individer, inte av objekten i sig, vilket innebär att de med hjälp av kontextuella 

tolkningar utforskar meningsinnehållet i mänskliga upplevelser. Förhållningssättet är induktivt, 

det vill säga att det är empirin och inte teorin som är utgångspunkten. Det induktiva 

förhållningssättet är en förutsättning för att kunna utföra en empiritrogen analys av materialet, 

vilket gör det viktigt för forskaren att åsidosätta tidigare teorier, modeller och förförståelse om 

det utforskade fenomenet (Szklarski, 2009). 



 

 

Fenomenologi är i grunden en filosofisk teori om intentionalt medvetande, framtagen av 

Edmund Husserl. Ett intentionalt medvetande är riktat och meningsskapande; riktat då det 

alltid finns ett objekt medvetandet betraktar och genom ett meningsfullt samspel mellan dessa 

objekt och mänskliga medvetanden uppstår en fenomenologisk verklighetsbild. Fenomenologer 

fokuserar på att beskriva vad alla deltagare har gemensamt när de upplever ett fenomen, med 

syfte att reducera de individuella erfarenheterna till en beskrivning av dess universella essens. 

Essensen är det oföränderliga i fenomenet, dess väsen, och avgränsas via en eidetisk reduktion. 

Den kräver att forskaren parentessätter sin tidigare kunskap och förförståelse samt att inga 

antaganden om vad som är mer eller mindre väsentligt i en upplevelse får göras på förhand 

(Szklarski, 2009). Fenomenets sanning är subjektiv och kan enbart förstås genom 

förkroppsligad uppfattning, det vill säga att vi skapar mening genom upplevelsen (Starks & 

Brown-Trinidad, 2007).  

Litteraturinsamling 

I inledningsfasen av denna studie genomfördes en omfattande litteratursökning med syfte att 

samla in relevanta vetenskapliga artiklar, böcker och annan litteratur. Det mesta av litteraturen 

samlades in i början av studien men den har kompletterats i och med bearbetning av intervjuer 

och data. Detta förfarande stämmer överens med Bryman (2011) gällande att 

litteraturgenomgång som genomförts innan intervjuerna bör ses som preliminär då resultatet 

från datainsamlingen kan ge orsak till förändringar.  

För att hitta relevant litteratur inom forskningsområdet gjordes sökningar via Umeå 

Universitetsbiblioteks hemsida (www.ub.umu.se). Sökningar gjordes även via specifika 

databaser, till exempel Web of Science, Eric och Google Scholar. För att begränsa sökområdet 

användes olika sökord på både svenska och engelska. De sökord som främst användes var 

boundaryless work och boundaryless organizations. Dessa sökord kombinerades sedan med 

leadership, management och work environment för att hitta litteratur gällande gränslöst arbete 

och ledarskap samt gränslöst arbete och psykosocial arbetsmiljö. Sökningen av litteraturen kan 

liknas vid formandet av en snöboll där en artikel ledde vidare till en annan artikel och så vidare. 

Artiklar som inte var relevanta för syftet sorterades bort under processens gång.  

Under sökningen av litteratur fanns en strävan att hitta ursprungskällor samt så pass nutida och 

relevant forskning som möjligt, med syfte att öka studiens kvalitet och trovärdighet. Det finns 

framtagen litteratur i studien som inte är nutida men med tanke på att den förändring i 

arbetslivet som benämns i genomgången skedde på 1990-talet, är den ändå relevant.  

Intervjuer som insamlingsmetod 

Intervjuer är för fenomenologer den vanligaste metoden för insamling av information (Creswell, 

2013). I en kvalitativ intervju är det interaktionen, det vill säga samspelet mellan den som 

intervjuas och den som intervjuar, som är central. Det är i denna interaktion som kunskap 

skapas och upplevelserna kan samlas in. För att kunna gestalta informanternas upplevelser är 

det viktigt att ta sig in i deras livsvärld, därav utfördes semistrukturerade intervjuer, eller 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, enligt Kvale & Brinkmann (2009). Intervjuformen gör 

det möjligt att som forskare styra intervjun och ger informanterna friheten att själva utforma 

sina svar (Bryman, 2012). Detta utrymme för öppna svar anses överensstämma med den valda 

fenomenologiska metodansatsen, då det möjliggör för informanterna att beskriva sina 

upplevelser och erfarenheter. Ett vanligt förfarande vid en fenomenologisk studie är att utföra 

flera intervjuer med samma deltagare, det ansågs dock inte vara tidsmässigt rimligt för denna 

studie (Creswell, 2013).  

Med syfte att strukturera intervjun och styra mot det specifika forskningsområdet, utformades 

en intervjuguide. En annan fördel med en intervjuguide är att den säkerställer att samtliga 

informanter ställs samma frågor (Bryman, 2012). För att kunna besvara studiens syfte bestod 

intervjuguiden av dess frågeställningar, fyra öppna frågor. De öppna frågorna går i linje med det 

fenomenologiska förhållningssättet att ge informanterna utrymme att berätta om och utveckla 

http://www.ub.umu.se/


 

 

sina erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). För att säkerställa frågornas 

tydlighet och träffsäkerhet samt öka studiens kvalitet, genomfördes två pilotintervjuer med två 

deltagare (Bryman, 2012). Pilotintervjuerna  visade dock att inga revideringar av frågorna var 

nödvändiga och att dessa intervjuer därför kunde användas i studien.  

Urval 

Studien handlar om hur prefekter och föreståndare upplever att det gränslösa arbetet tar sig i 

uttryck inom akademin. För att finna informanter med direkt hänvisning till studiens syfte och 

frågeställningar kontaktades tjugofem prefekter och föreståndare. Detta målstyrda urval är 

enligt Bryman (2011) vanligt förekommande vid kvalitativa studier där forskaren söker skapa en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. För att hitta relevanta informanter 

användes sökfunktionen på universitetets hemsida. Via den var det möjligt att få fram prefekter 

och föreståndare på varje institution/enhet. Prefekter och föreståndare från olika institutioner 

och enheter kontaktades med syfte att fånga upp eventuella olikheter. Av tjugofem kontaktade 

prefekter och föreståndare deltog sex stycken i intervjuer. Övriga avböjde att delta eller svarade 

aldrig på den förfrågan som gick ut. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör studiens syfte styra 

antalet informanter. Bryman (2011) menar dock att det kan vara svårt att avgöra hur många 

intervjuer som är tillräckligt. För denna studies omfattning upplevs slutresultatet med sex 

intervjuer som tillräckligt. Rent tidsmässigt hade någon fler intervju kunnat hållas men det var 

bristen på informanter som avgjorde slutresultatet. Av de sex informanterna var två kvinnor och 

resten män.  

Intervjugenomförande 

Intervjuerna utfördes på respektive informants kontor. Syftet med detta var att intervjuerna 

skulle utföras på en plats där informanterna kände sig trygga och där vi kunde prata i lugn och 

ro (Bryman, 2012). Det var också ett sätt att tillgodose informanternas brist på tid samt utifrån 

ett bekvämlighetsperspektiv. Att intervjuerna hölls på informanternas kontor går i linje med 

Bryman (2012) som anser att val av plats är viktig för att undvika störningsmoment. 

De sex intervjuerna varade mellan 35-60 minuter beroende på hur informanterna utvecklade 

sina berättelser. Samtliga intervjuer spelades in, något som enligt Bryman (2011) är viktigt för 

att kunna fånga informanternas exakta svar för analysen.. Inspelningen godkändes av samtliga 

informanter innan intervjuerna påbörjades. I inledningen av intervjuerna upprepades även 

informationen om studiens etiska riktlinjer samt deras rättighet att närsomhelst avbryta sitt 

deltagande.  

Databearbetning och analys 

Efter att intervjuerna genomförts och spelats in transkriberades de i nära anslutning till 

intevjutillfället. Transkriberingen gör det möjligt att få en överskådlig bild av materialet och 

underlättar analysarbetet (Bryman, 2012). Intervjuerna transkriberades noggrant vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är en förutsättning för att säkerställa studiens kvalitet. Då denna 

studie har en mindre omfattande datainsamling ansågs den analysmetod av Giorgi (1997) 

beskriven av Szklarski (2009) som lämplig. Analysmetodens metodiska tillvägagångssätt består 

av fem steg: 

1. bestämning av helhetsbetydelsen 

2. avgränsning av meningsbärande enheter 

3. transformering av vardagliga beskrivningar 

4. framställning av fenomenets situerade struktur 

5. framställning av fenomenets generella struktur 



 

 

Analysen inleddes med att grundligt läsa igenom det insamlade materialet. Syftet var att få en 

helhetsbild och grepp över materialet för att kunna göra en bedömning av dess användbarhet 

för den fortsatta analysen. Bedömningen baserades på att texten skulle vara begriplig samt 

handla om det utforskade fenomenet. Var och en av de transkriberade intervjuerna kodades 

utan inbördes ordning med ett identitetstecken i form av en siffra. Efter det genomfördes en 

detaljerad läsning av varje intervju för att upptäcka eventuella skiftningar i meningsinnehållet. 

Detta gjordes genom att svaren på respektive intervjufråga sorterades under varandra. På så sätt 

var det möjligt att avgränsa meningsbärande enheter, vilka representerade informanternas 

upplevelser av fenomenet. Nästa steg var att analysera de meningsbärande enheterna och 

relatera dem till varandra, med syfte att fånga både den explicita och implicita meningen i 

uttalandena. Efter det komprimerades de och ersattes med mer precisa utsagor. Dessa utsagor 

fogades sedan samman till en mer enhetlig beskrivning av det utforskade fenomenet. De 

komprimerades ytterligare genom att ta bort eventuella irrelevanta utsagor och upprepningar 

samt genom att foga ihop utsagor med liknande inn 

ehåll. Slutligen analyserades de kvarvarande situerade beskrivningarna för att kunna identifera 

centrala teman som sedan reducerades ner till fenomenets essens. Essensen var de teman som 

inte varierade och återfanns i samtliga utsagor. För denna studie utgörs essensen av flera teman 

som utgör rubriker under resultatet och i diskussionen   

Kvalitetskriterier 

Forskning har krav på att den ska vara genomförd och framställd på ett sätt som ger uttryck för 

god kompetens och hög kvalitet (Fejes & Thornberg, 2009). När det gäller kvantitativa studier 

undersöks kvaliteten genom dess reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Validitet syftar dock 

till mätning, vilket inte är av intresse för kvalitativa forskare. Fejes och Thornberg (2009) 

använder kvalitet som ”ett överordnat begrepp för att beteckna en noggrann, systematisk och 

väl genomförd kvalitativ studie i vilken ett elegant och innovativt tänkande balanserar väl 

med en kritisk analys” (s.219). För att kvalitetsvärdera denna studie har Guba och Lincolns 

(1989) kriterier använts; tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och neutralitet. 

Tillämplighet är en kvalitetsstämpel som säkerställer att den verklighet forskaren beskriver 

stämmer överens med informanternas utsagor. För att uppnå det ställdes följdfrågor under 

intervjuerna för att bekräfta informanternas svar. Överensstämmelse syftar till att nå en 

överförbarhet genom en tydlig framställning av kontexten. I inledningen beskrivs de 

arbetstidsavtal som råder inom den undersökta organisationen och dess koppling till 

gränslöshet, med syfte att ge studien mer kontext. Pålitlighet behandlar studiens trovärdighet i 

hur väl datan håller över tid. För att uppnå trovärdighet och möjliggöra för liknande studier med 

samma tillvägagångssätt, har studiens genomförande och överväganden noggrant beskrivits. 

Neutralitet syftar till den utsträckning studiens resultat har formats av data och inte av 

forskarens bias. För att uppnå neutralitet har bearbetningen och behandlingen av datan tydligt 

redovisats, med syfte att göra processen så transparent som möjligt. Det har också strävats efter 

att resultatet ska vara tydligt förankrat i empirin.    

Etiska riktlinjer 

Att utföra en intervjustudie innebär att det finns etiska och moraliska frågor att förhålla sig till. 

Olika faser av forskningsarbetet kräver olika etiska överväganden. Det är därför viktigt att som 

forskare hela tiden fundera kring vilka etiska problem som kan vara aktuella för varje enskild 

del av forskningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hänsyn till detta har Vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska grundkrav tagits i beaktande under hela studien. Dessa krav är 

informations-, samtyckes- konfidentialitets- samt nyttjandekravet.  

I det missivbrev (se bilaga 2) som gick ut till urvalsgruppen informerades deltagarna för första 

gången om studien och dess syfte. De informerades om att deltagandet var frivilligt och att de 

närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande. Missivbrevet innehöll också information om att 

deltagarnas identiteter skulle hållas anonyma samt att den insamlade datan enbart skulle 



 

 

användas för studiens forskningssyfte. Denna information upprepades sedan i inledningen av 

intervjuerna till de informanter som valde att delta i studien. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är forskaren skyldig att reflektera över de konsekvenser deltagandet i studien kan 

innebära för deltagarna. Informanterna delgavs därför också under intervjun att deras svar 

skulle hanteras varsamt och på ett sådant sätt att det inte någonstans i studien går att röja vem 

som sagt vad. Studien ansågs dock inte innebära en sådan risk för deltagarna att genomförandet 

inte var rättfärdigad.  

Resultat  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Studiens övergripande syfte har varit att 

undersöka hur chefer, i form av prefekter och föreståndare, upplever att det gränslösa arbetet 

påverkar den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön.  Mot bakgrund av detta ställdes 

följande frågeställningar: Hur upplever cheferna att det gränslösa arbetet tar sig uttryck 

inom akademin? Hur upplever cheferna att det gränslösa arbetet kan bidra till en god 

organisatorisk- och social arbetsmiljö? Hur upplever cheferna att det gränslösa arbetet kan 

motverka en god organisatorisk- och social arbetsmiljö? Samt hur upplever cheferna sin egen 

roll i att hantera effekter som kan uppstå av det gränslösa arbetet? Resultatet presenteras 

under varje frågeställning där essensen utgör rubrikerna.  

Det gränslösa arbetets uttryck inom akademin 

Frihet under ansvar 

Frihet är ett tema som återkommer ständigt under intervjuerna. Gällande frihet så som det 

kommer till uttryck för det gränslösa arbetet inom akademin, handlar det om den frihet som 

finns att disponera över var arbetet ska förläggas och när det ska utföras. Den friheten gör det 

till exempel möjligt att utföra privata ärenden under arbetstid för att sedan ta igen det på 

kvällen hemma. Denna frihet upplevs bland cheferna vara uppskattad och värdefull för 

medarbetarna och är något alla är måna om att bevara.  

”Att kunna förlägga arbetet vart man vill är något man vill värna om” (Informant 4) 

”… inte jätteviktigt att man är på jobbet varje dag och man kan jobba hemifrån. Jamen du vet 

inga gränser alls” (Informant 1)  

Cheferna upplever att medarbetarna har stora möjligheter att själva disponera över sin arbetstid 

och plats för arbetet. Att möjligheten finns innebär dock inte att alla utnyttjar den i samma 

utsträckning eller ens överhuvudtaget. Informanternas medarbetare har en årsarbetstid som 

stipulerar det antal timmar som ska arbetas per år. I teorin har de en arbetstid mellan 8-17 där 

de i någon mening förväntas vara på arbetsplatsen och vara tillgänglig för kollegor och 

studenter. Det finns dock utrymme för flexibla lösningar, något som utnyttjas i olika 

utsträckning, vilket informanterna upplever kan resultera i en konflikt mellan nåbarhet och 

flexibilitet.  

”Är man till exempel lärare så ska man vara nåbar mot studenter och kollegor och det är ju 

svårt om man inte är på plats” (Informant 2) 

Avtalet reglerar egentligen bara antalet arbetstimmar per år, inte när och var de förläggs. Det 

innebär att det är upp till medarbetarna att själva ha koll på hur mycket de jobbar per år, något 

som anses speciellt för akademin. Vissa medarbetare har lättare för att reglera och kontrollera 

sin arbetstid än andra, vilket gör att det finns de som jobbar mer än de ska. Men det finns också 

de som jobbar mindre. Att jobba på arbetsplatsen upplevs göra det lättare att dra gränsen 

mellan arbetstid och icke arbetstid. Att vara närvarande på arbetsplatsen upplevs underlätta för 

cheferna att följa sina medarbetares arbete och arbetsbelastning.  



 

 

”… det är en honungsfälla det här att ha så stor valfrihet som lärare. Att kunna sitta hemma 

det är ingen som ser en där hemma, om man jobbar mycket eller lite” (Informant 3) 

”Många uppskattar flexibilitet. Andra har kommit fram till att det är på jobbet man träffar 

arbetskamraterna och att det är på jobbet jag kan föra det här resonemanget med kompisar 

och det är definitivt en poäng i det” (Informant 6) 

En annan upplevelse av frihet inom akademin syftar till utformningen av det egna arbetet. Det 

finns ramar att förhålla sig till men inom dem går det att verka tämligen fritt. Möjligheten att 

själv utforma sitt eget arbete ställer dock högre krav på medarbetarna i form av eget ansvar. De 

förväntas ta ett stort ansvar för sin egen vardag och för det egna arbetet.   

”Gränslöst så tillvida att du har större spelregler kring hur du kan formulera ditt arbete. En 

ganska stor frihet i att lägga upp sina kurser och tankar kring det” (Informant 5)  

”… lärarens arbete präglas i mycket högre grad av att vara gränslöst på det sättet att man 

faktiskt ska ta ansvaret för att hitta formerma själva, skapa strukturerna själva, skapa 

nätverket och skapa den pedagogiska grundtanken” (Informant 6) 

Ett arbete utan slut  

Kraven kommer inte bara från arbetsgivaren. Det finns andra aktörer och yttre faktorer som 

ställer krav på medarbetarna, exempelvis forskningsråden eller deadlines inför 

ansökningsperioder. Detta leder till att det blir svårt att sätta gränser och en känsla av att 

arbetet aldrig är gott nog eller aldrig blir klart. Det hör också ihop med den konkurrens som 

råder inom akademin. Där tillkommer krav på att vara konkurrenskraftig vilket leder till att 

många jobbar mycket mer.  

”Det är gränslöst i den meningen att du aldrig blir klar. Man kan inte säga att det går inte att 

göra det bättre för det går alltid att göra bättre” (Informant 4)  

”… det är ju då en del i den här friheten det vill säga att den är så pass konkurrensutsatt att det 

handlar om att jobba väldigt mycket för att vara konkurrenskraftig. Så vari ligger friheten 

och vari ligger den här tuffa konkurrensen? Vart går gränsen? Och i en konkurrensutsatt 

situation så kan man fundera över nu har jag publicerat fyra arbeten under det här året borde 

jag inte hunnit med fem? Nu är jag klar och har skickat in den här forskningsartikeln men 

kanske jag skulle utfört den här analysen också och lagt till det här? Kanske jag skulle ha 

satsat på en mer högkvalitativ tidskrift än vad jag gjorde? Så där ligger väl det negativa, att 

arbetet aldrig tar slut” (Informant 5) 

Hur det gränslösa arbetet kan bidra till en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

Flexibilitet 

Det mest framträdande temat bland informanterna gällande hur det gränslösa arbetet kan bidra 

till en god organisatorisk- och social arbetsmiljö syftar till individens möjligheter att själv styra 

över sin arbetstid och sitt arbete. Att till exempel kunna anpassa sitt schema för personliga 

aktiviteter, som att hämta barn på förskolan eller gå till tandläkaren men även att kunna 

förlägga arbetet efter egna preferenser. Det gränslösa i arbetssituationen möjliggör att gå från 

jobbet tidigare och ta igen den tiden utanför arbetsplatsen, vilket gör det lättare att hantera 

balansen mellan arbete och fritid.  

”… låt oss säga att du är morgontrött. Då kan du försöka lägga ditt schema så att du 

undervisar mer på eftermiddagen så kanske du gör förberedelser och sånt när du är hemma 

på kvällen. Och är du morgonpigg så gör du tvärtom. Om du helst vill kunna hämta dina barn 

klockan två ja men då gör du det och så jobbar du på kvällen istället” (Informant 3) 



 

 

”… ja alltså jag tror att ehm nu är det inte så många här som har småbarn men det är klart att 

man inte behöver passa tider. Man kan anpassa det efter jag menar blir man sen till dagis 

eller nåt sånt där så är det inte hela världen om man inte har undervisning givetvis då kan det 

vara lite stressande. Men för många tror jag det upplevs just det här att man kan hämta lite 

tidigare av någon orsak det tror jag är en stor fördel. Eh man kan utföra vissa privata sysslor 

mitt i veckan alltså att man kan gå och klippa sig eller om man ska gå till tandläkaren eller 

vad det nu är så vet man att man kan ta den tiden och så kan man sätta sig nån kväll eller så… 

” (Informant 4) 

Egen kontroll  

Vad gäller arbetet har medarbetarna ett stort handlingsutrymme för att lägga upp det egna 

undervisningsarbetet, att sätta sin egen prägel på det. Det leder till en känsla av att ha kontroll 

över sitt arbete och sitt undervisningsupplägg. Det handlar också om kontroll över sina 

intresseområden, att få välja inriktning på sitt arbete och jobba med det som intresserar en.  

”… friheten att jobba med det man vill. Det är nog väldigt mycket friheten i att kunna få 

organisera sin undervisning i den utsträckning att man faktiskt på ett helt annat sätt tar vara 

på sina egna kvaliteter i en lärarroll jämfört om vi skulle gå ut i en vuxenskola eller gymnasiet 

eller högstadielärare. Jag har ju det jag kan jämföra med personligen det är ju helt andra 

världar vad gäller undervisningsupplägg” (Informant 5) 

”… ja men eh ja just det att gränserna för vad som är dina arbetsuppgifter och ramar så ligger 

ju fördelarna i det att man ges möjligheter att själva greppa om vart man är på väg nånstans 

vart man vill att arbetet ska gå. Att ta initiativ i såna riktningar som man är väldigt 

intresserad av att gå vidare emot eh men sen också bara känslan av att på nåt vis ha en 

kontroll över sitt arbete det är ju något som många forskare brukar hänvisa till som en 

framgångsfaktor för hälsa i arbete och sånt där man känner att jag äger mitt arbete” 

(Informant 6) 

Hur det gränslösa arbetet kan motverka en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö 

Otydliga gränser 

Något som diskuteras i samtliga intervjuer är det gränslösa arbetets effekt på gränssättning.  För 

medarbetaren innebär bristen på gränser vad gäller var och när de kan jobba en ökad risk för att 

tappa kontrollen över hur mycket de jobbar, särskilt under perioder med hög arbetsbelastning. 

Otydliga gränser syftar också till att medarbetarna inte lyckas upprätthålla balansen mellan 

arbete och fritid, att arbetstid spiller över på fritid dels för att det är lättare att ta med sig jobbet 

hem rent fysiskt men också för att det kan vara svårt att dra gränser mellan vad som är arbete 

och vad som är fritid när medarbetarna väljer egna inriktningar för sitt arbete.  

”Ja det kan ju bli svåra gränsdragningar mellan så att säga fritiden och arbetet. Det är 

väldigt många som brinner så pass mycket för arbetet att de har svårt att dra gränser. De 

lämnar inte arbetet här utan tar med sig det hem och grubblar och funderar på det” 

(Informant 1) 

”… sen är det faktiskt så att många forskare här utgår ifrån sitt ursprungliga fritidsintresse så 

att säga så var går gränsen mellan forskning och arbete. Så att den gränsdragningen blir ju 

inte lika tydlig i de här typen av arbete och såna saker kan ju fungera under en väldigt lång 

tid men de fungerar ju om du aldrig hittat ett sätt att förhålla dig till det här och klarar av och 

strukturera din verklighet utifrån det här så kommer det ju att tära i slutändan om du inte 

kan skilja på att nu behöver jag faktiskt tid för återhämtning och nu är det tid för arbete” 

(Informant 5) 



 

 

Distansering 

Att vara frånvarande i en större utsträckning innebär från chefernas perspektiv att 

medarbetaren blir frånkopplad från arbetsplatsen men även från chef och kollegor. Det kan leda 

till att de går miste om viktig information, det vardagliga i arbetet samt att relationerna med 

chef och kollegor kan påverkas negativt.  

”…risken är ju att man tappar nätverket att man tappar samtalet och reflektionen i 

fikarummet och kanske bara skrattet i fikarummet” (Informant 6) 

”Det finns två problem i att jobba man skulle ju rent praktiskt kunna säga att jag skulle bara 

behöva vara här när jag har undervisning eller om det är ett möte jag måste gå på. All annan 

tid är jag hemma men det vi märker är ju att man tappar dels kan man aldrig få hjälp för 

sitter jag här och kör fast nånstans är det så lätt att gå till kontoret bredvid och fråga hur 

skulle du göra eller de skulle kunna ge ett förslag i alla fall. Det andra är att jag inte deltar i 

vardagen och vad som händer. Man kan tycka att det händer väldigt lite över tid egentligen 

men det händer ändå saker och sitter man hemma så blir man inte en del utav händelserna så 

man förstår inte riktigt hur kunde det bli så här för då har man missat hela snacket som var 

före” (Informant 4) 

Den egna rollen i att hantera effekter som kan uppstå av det gränslösa 
arbetet 

Skapa förutsättningar 

Gemensamt för alla informanter är att de har många medarbetare att ansvara över, vilket gör att 

det är svårt att se och fånga upp individer med tendenser till effekter som kan uppstå av det 

gränslösa arbetet. Chefsrollen delas med andra roller vilket innebär en begränsad tid för att 

hantera allt som har med ledarskapet att göra, vilket innebär att de får prioritera vilka områden 

de ska ta tag i. Medarbetarsamtal är en strategi för att fånga upp sådana tendenser. De har också 

stödsystem i form av biträdande prefekter och föreståndare som hanterar det mer dagliga i 

ledarskapet.  Stöd finns även i form av företagshälsovård.  

”När man blir prefekt lär man sig ganska snabbt att man måste vara väldigt pragmatisk till 

saker och ting. I nån mening blir jag utbildad i vad jag har ansvaret för sen vet jag hur mycket 

tid jag har att vara chef vilket i mitt fall blir 40 % och sen har vi biträdande prefekter som 

hjälper till. Man försöker ju prioritera i vad man ser som viktigt sen vet man att det är 

områden som inte blir gjorda. Det är främst det psykosociala området som får stå tillbaka, 

dels på grund av tidsbrist i uppdraget och dels då det är svårt att skaffa sig en bra bild av 

individernas situation när man sällan träffar många av sina medarbetare eller har många att 

ansvara för. Prio blir istället konkreta ärenden som administration och fysisk arbetsmiljö” 

(Informant 2) 

En annan lösning är att skapa gemensamma kontaktytor för diskussioner och 

erfarenhetsutbyten, att föra dialoger vid gemensamma aktiviteter för att lyfta eventuella 

problem. Förutom det försöker cheferna att skapa så goda villkor som möjligt genom att tillföra 

mer resurser till kurserna, för att underlätta för sina medarbetare.  

”En utav rollerna i att hantera dem är att bygga upp tillräckligt med tillfällen till att kunna få 

byta erfarenheter det är en viktig strategi vi har för att motverka det här. Vi lärare träffas en 

gång varje vecka och samtidigt som vi fikar sitter vi och utbyter erfarenheter, diskuterar 

problem och så vidare vilket innebär att det är en kontinuerlig diskussion. Det är ett sätt att 

lära folk att så att säga hantera sin undervisningssituation att skapa den typen av tillfälle” 

(Informant 5) 

”Vi jobbar ekonomiskt på att försöka tillföra så mycket resurser som möjligt. Ju fler timmar 

som vi kan ge en kurs ju färre kurser behöver en lärare ha. Så där har vi gjort allt vi kan för 

att skapa så goda villkor som möjligt” (Informant 4) 



 

 

Minskad kontroll 

Att medarbetarna i större utsträckning jobbar utanför arbetsplatsen innebär att cheferna 

upplever en försämrad nåbarhet till dem samt en minskad kontroll och insikt i deras arbete och 

arbetstid. Det upplevs svårt att ge feedback, återkoppling och stöd till medarbetare som är borta 

mycket från arbetsplatsen och det är svårt att ha koll på hur mycket de jobbar. Det är också 

svårare att skapa effektiva team och kreativa miljöer, om närvaron av medarbetare är låg. Att 

utföra arbetet på jobbet under kontorstid anses också minska arbetstiden utanför arbetet, att de 

medarbetare som jobbar på arbetsplatsen behöver jobba hemma i mindre utsträckning.  

”För arbetsgivaren handlar det främst om att nåbarheten försämras om arbetet förläggs 

utanför arbetsplatsen samtidigt som behovet av snabb återkoppling utanför arbetstid sällan 

är nödvändig. Det är också svårare att ge återkoppling på arbetsinsatserna eller fånga upp 

när extra stöd behövs” (Informant 2) 

”Dilemmat är att vi tappar kontrollen över hur mycket människor jobbar. Är man här så kan 

man ju se att en del kommer vid 8 och går hem vid halv fem kanske och då har man ju en viss 

koll. Men de som är borta en hel vecka har vi ju inte nån koll på. De kan jobba 80 timmar eller 

så jobbar de 20 timmar det vet vi ju inte” (Informant 4) 

”Det är svårt att bygga ett lag om ingen kommer på träningen” (Informant 1) 

Förebilder 

Gemensamt för samtliga informanter är att de själva försöker föregå med gott exempel när det 

gäller att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid. Det finns uttalade 

kommunikationsstrategier gällande tillgänglighet och förväntningar, som till exempel att inte 

skicka mail på kvällar och helger, inte uppmuntra till jobb på kvällar, helger och under semester 

samt vara tydlig med vad som förväntas av dem och att ett bra resultat är gott nog.  

”Jag skickar inte mail på lördag eller söndag till medarbetare. Jag kan skriva dem men jag 

skickar dem inte förrän jag kommer till jobbet på måndag morgon” (Informant 4) 

Jag försöker ha den här gränsdragningen tydlig mot de jag arbetar med, att jag inte 

förväntar mig svar bara för att jag skickar ett mail. Och ser jag att folk sitter kvar här på 

kvällen när jag går så försöker jag säga till att gå hem. Men sen vet jag inte hur mycket det 

faktiskt spelar någon roll (Informant 2) 

”Jag försöker vara väldigt tydlig med att det finns en arbetsrättslig lagstiftning som innebär 

att våra anställda är anställda på 40 timmar och jag begär ingenting mer än det. Men jag vill 

ha 40 timmar. Plus att jag förväntar mig inte att man jobbar på helger och semestrar” 

(Informant 3) 

”Det där är ju en ständig fundering för mig som arbetsledare. Ibland handlar det faktiskt om 

att få våra medarbetare att förstå att 100 % finns inte. 100 % av arbetstiden finns men det 

perfekta resultatet finns inte. Det kommer alltid finnas nånting till jag skulle kunna göra och 

jag vill ju att mina medarbetare ska förstå att om du har 100 timmar för det här jobbet så är 

det 100 timmar du ska jobba. Du ska inte jobba 200 timmar för då kommer du att knäcka dig 

själv” (Informant 6) 

Resultatsammanfattning 

Det framgår av resultatet att det gränslösa arbetet inom akademin gestaltas genom flexibilitet 

och ett arbete utan slut. Flexibilitet syftar dels till den frihet medarbetarna har att själva välja 

var och när arbetet ska ske. Det finns avtalat hur många arbetstimmar per år medarbetarna ska 

utföra men var och när de timmarna utförs är inte reglerat. De ska dock vara nåbara för 

studenter och kollegor. Omfattningen av arbetstimmar är upp till medarbetarna själva att hålla 

reda på. De uppmuntras dock till att i största mån jobba på arbetsplatsen då det upplevs 

underlätta för gränsdragning mellan arbete och fritid samt gör det lättare för informanterna att 



 

 

följa deras arbete och arbetsbelastning. Ytterligare en aspekt av flexibiliteten gäller friheten i att 

utforma det egna arbetet, vilket ställer höga krav i form av eget ansvar. Kraven kommer från 

flera olika håll, vilket gör det svårare att dra gränser i arbetet och leder till en känsla av att 

arbetet aldrig tar slut.  

Denna flexibilitet och frihet över arbetets förläggning och utförande anses bidra till en god 

organisatorisk- och social arbetsmiljö för medarbetarna i den mån att den gör det lättare att 

hantera balansen mellan arbete och fritid. Det innebär också en större kontroll över det egna 

arbetet. Å andra sidan kan denna flexibilitet innebära en minskad kontroll över hur mycket de 

jobbar vilket på sikt kan leda till negativa hälsoeffekter. Att vara frånvarande från arbetsplatsen i 

för hög grad kan resultera i att medarbetarna blir distanserade från kollegor och arbetet. Den 

kan också innebära att det blir svårare att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid. För 

informanterna innebär denna flexibilitet en minskad kontroll över sina medarbetare och deras 

arbetsbelastnng. 

För att motverka effekterna av det gränslösa arbetet försöker de intervjuade cheferna att föregå 

med gott exempel då det gäller gränsdragning mellan arbete och fritid, genom att till exempel 

inte skicka ut mail på ledig tid samt vara tydlig med vilka krav som faktiskt ställs på dem. De 

försöker också skapa gemensamma kontaktytor för diskussion och erfarenhetsutbyte, med syfte 

att underlätta undervisningssituationen. Det finns dock begränsat med tid för att hinna med alla 

områden i ledarskapet, vilket innebär att de får prioritera det som är viktigast. De har dock stöd 

i form av biträdande prefekter och föreståndare, annan stödpersonal och även av 

företagshälsovården.  

Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till den forskning som presenterades under 

litteraturgenomgången. Vidare förs en diskussion om de teori- och metodval som gjorts och 

hur dessa kan ha påverkat studiens resultat. Avsnittet avslutas med uppsatsens bidrag till 

forskningen samt förslag på vidare forskning. Resultatdiskussionen presenteras utifrån de 

fyra forskningsfrågorna.  

Resultatdiskussion  

Det gränslösa arbetets uttryck inom akademin 

Ett ständigt återkommande uttryck för det gränslösa arbetet inom akademin är frihet. Frihet 

över att själv få disponera över vart arbetet ska förläggas och när det ska utföras. Det är reglerat 

hur många arbetstimmar per år som ska utföras men inte var de ska utföras eller när. Denna typ 

av frihet, valbarhet, är något cheferna upplever uppskattas både av dem själva och bland sina 

medarbetare. Arbetsorganiseringen som beskrivs i intervjuerna stämmer överens med Mellner, 

Aronsson och Kecklunds (2014) beskrivning av den nutida organisationen som bland annat 

präglas av informations- och kommunikationsteknologier, distansarbete och flexsystem. 

Friheten och möjligheten att utföra arbetet var och när man vill kan kopplas till det Kamp, 

Lambrecht Lund och Hvid (2011) skriver om den timliga och spatiala gränslösheten, att 

arbetstiden kan sättas individuellt och inte behöver utföras på arbetsplatsen. Hansson (2004) 

beskriver det som arbetsflexibilitet, att det finns olika former för arbetet och var det utförs. 

Enligt Gajendran och Harrison (2007) anser vissa forskare att distansarbete är något positivt 

som leder till en högre integration mellan arbets- och familjeroller medan andra ser det som 

något negativt som kan intensifiera konflikten genom att öka genomträngligheten för gränsen 

mellan arbete och familj. Med andra ord är skillnaden subjektiv. Enligt Allvin et.al (1999) är 

regleringen av hur man väljer att använda flexibiliteten subjektiv, det vill säga att individen själv 

definierar, planerar och disciplinerar sitt handlande utifrån egna, situationens eller 

verksamhetens krav. I intervjuerna framkom att möjligheten till flexibilitet i arbetet används 



 

 

men i olika grad. En del använder den knappt alls och sitter mestadels på kontoret medan vissa 

väljer att jobba borta från kontoret i större utsträckning. Detta går att relatera till den 

flexibilitetsvillighet som Matthews och Barnes-Farrell (2010) beskriver; att det finns individer 

som trots flexibla policys om distansarbete ändå väljer att inte utnyttja dessa förmåner.  

Skillnaden i preferenser kan också relateras till Nippert-Engs (1996) koncept med individuell 

segmentation eller integration. För ”segmenterare” är arbete och fritid två inbördes exklusiva 

världar med starka gränser medan ”integrerare” inte gör några distinktioner mellan dem, de 

saknar konceptuella gränser. De medarbetare som i denna studie väljer att jobba mycket på 

arbetsplatsen skulle kunna klassificeras som ”segmenterare” då de försöker upprätthålla en 

balans mellan arbete och fritid. De som jobbar mycket utanför arbetsplatsen, framförallt i 

hemmet, kan klassificeras som ”integrerare” då de har svagare gränser mellan arbete och fritid. 

Denna tes styrks av Mellners, Aronssons och Kecklunds (2014) studie som visar att ”integrerare” 

i större utsträckning än ”segmenterare” jobbar utanför arbetstid och på andra platser. De jobbar 

också fler antal timmar per vecka. 

Cheferna pratade ofta om ”sin” institution, att här gör vi så här och så vidare. Förutom den 

individuella faktorn är det troligt att även institutionstillhörighet spelar in i närvaro på kontoret, 

att kulturen påverkar närvaro/frånvaro på kontoret. Det kan också bero på vad för typ av arbete 

eller forskning som utförs på institutionen, vad för typ av arbete som är möjligt att utföra på 

andra platser än till exempel i ett laboratorium med rätt utrustning.  

Friheten är dock inte gratis. Enligt Allvén et. al. (2006) leder den beskrivda friheten till bland 

annat mer omväxling och stimulans men även att arbetet blir mer komplicerat och kravfyllt. 

Med friheten kommer ansvar för att ha kontroll över hur mycket du jobbar samt ansvar för 

utformningen och planeringen av det egna arbetet. Det upplevs som vanligt att arbetet ”aldrig 

tar slut”, i den mån att det alltid går att göra bättre. Kraven som ställs på medarbetarna kommer 

inte bara från arbetsgivarna utan även från andra aktörer vilket sätter en större press kopplad 

till den konkurrens som finns inom akademin. Enligt Allvén et.al. (2006) kan det faktum att 

arbetet saknar tydliga ramar leda till hälsoproblem då individer anstränger sig över sin förmåga. 

Som det beskrivs i denna studie finns det ramar att utgå ifrån, men att det går att verka fritt 

inom dem. Det är då mer troligt att eventuell överarbetning beror på kraven från många aktörer 

och den konkurrenssituation som råder, samt på grund av att det är lättare att ta med sig arbetet 

hem och att det därför är lättare att jobba mer än nödvändigt. Enligt cheferna måste friheten i 

arbetsorganiseringen möta kravet på nåbarhet gentemot studenter men också mot kollegor, 

vilket kan resultera i en konflikt. Även om möjligheten till fri arbetsorganisering upplevs som 

något positivt och något som ska värnas över, anser cheferna att det blir lättare att följa sina 

medarbetares arbete och arbetsbelastning. På så sätt går det att konstatera att upplevelsen av 

den individuella arbetsorganiseringen är tudelad bland cheferna. Den är positiv i den mån att 

den ger medarbetarna mer kontroll över sitt arbete samtidigt som den minskar chefernas 

kontroll över sina medarbetares arbete och arbetsbelastning.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det gränslösa arbetet inom akademin tar sig  

uttryck genom friheten och möjligheten att förlägga arbetet var och när man så önskar. Inom 

rimliga gränser och förutsatt att skyldigheten att vara nåbar mot studenter och kollegor 

upprätthålls. Den enda regleringen som finns är antal arbetstimmar per år som arbetstagarna är 

skyldiga att utföra. Det faktum att vissa medarbetare har svårt att reglera hur mycket de jobbar 

per år kan ses som en konsekvens av det gränslösa arbetet.  Att jobba hemifrån och på kvällar 

och helger gör det svårare att hålla isär hur mycket du faktiskt jobbar. En annan orsak till 

eventuell överarbetning är enligt mig kraven från flera olika aktörer samt konkurrens inom 

akademin. Det faktum att det ligger på medarbetarna att själva utforma sitt arbete är något som 

enligt forskningen är en del av det gränslösa arbetet. Men enligt cheferna finns det ramar i form 

av kursplaner och riktlinjer som avgränsar gränslösheten. De ställer visserligen högre krav på 

medarbetarna att själva ansvara för att planera och utföra sitt arbete, men upplevelsen är att 

detta är något som värderas bland medarbetarna.  



 

 

Hur det gränslösa arbetet kan bidra till en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö  

Det mest frekventa temat för hur det gränslösa arbetet kan bidra till en god organisatorisk- och 

social arbetsmiljö är flexibilitet; individens möjligheter att själv styra över sin arbetstid och sitt 

arbete. Att till exempel kunna anpassa sitt schema för personliga aktiviteter samt att kunna 

förlägga arbetet enligt egna preferenser. Det går i linje med Bajzikovas et.al. (2013) beskrivning 

av flex-tid som innebär en bättre personlig organisering av tid. Enligt Ds 2000:54 handlar 

flexibilitet i arbetslivet bland annat om att ha resurser att möta en evenuell oförutsägbarhet men 

också de krav som ställs på oss som föräldrar, familjemedlemmar och våra egna behov. Det talas 

väldigt positivt bland cheferna om denna flexibilitet som gör det lättare för medarbetarna att 

upprätthålla balansen mellan arbete och fritid.  Detta erkännande av de anställdas behov av att 

effektivt kunna balansera arbete med familj, fann Kush och Stroh (1994) i sin studie vara en 

stark bidragande orsak till att erbjuda flex-tid till sina anställda. Årsarbetstid och flex-tid är 

visserligen inte samma sak men årsarbetstiden gör det möjligt att styra över sin egen arbetstid. 

Med andra ord är årsarbetstiden ett flexibelt arbetsarrangemang.  

Möjligheten att styra över sin egen arbetstid skapar en känsla av egen kontroll, kontroll över sitt 

arbete och undervisningsupplägg samt vad man vill arbeta med, det vill säga att äga sitt arbete. 

Gajendran och Harrison (2007) kallar denna kontroll för psykologisk kontroll eller uppfattad 

autonomi, det vill säga den grad anställda upplever att de kan strukturera och kontrollera hur 

och när de utför sina arbetsuppgifter. Den kan också kallas Work time control (WTC) vilket 

enligt Nijp et.al. (2012) definieras som en anställds möjligheter till kontroll över varaktigheten, 

plats och distribuering av arbetstid. Denna typ av kontroll antas ha positiva effekter på balansen 

mellan arbete och fritid, hälsa och välmående samt prestation. Även Karaseks och Theorells 

(1990) krav-kontroll och stöd modell stöder teorin att ökad kontroll leder till bättre välmående. 

Arbetssituationer med en hög kontroll anses vara mest gynnsamma och produktiva medan 

arbetssituationer med låg kontroll på sikt kan leda till en försämrad psykisk och fysisk hälsa. 

Arbetet som cheferna beskriver går att kategorisera under arbetssituationen aktivt arbete, med 

höga krav och hög egen kontroll, vilket anses vara den arbetssituation som skapar mest 

produktivitet, lärdom och utveckling (Karasek & Theorell, 1990).    

Hur det gränslösa arbetet kan motverka en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö 

Det vanligaste förekommande temat för denna kategori är det gränslösa arbetets effekt på 

medarbetarnas förmåga att sätta gränser, dels för hur mycket de jobbar men också mellan 

arbete och fritid. Enligt chefernas upplevelser innebär möjligheten att kunna jobba vartsomhelst 

och närsomhelst att det blir lättare att tappa kontrollen över den faktiska arbetstiden. Det styrks 

av Mellners, Aronssons och Kecklunds (2014) studie visar att ”integrerare”, det vill säga 

individer som inte gör någon skillnad mellan domänerna arbete och fritid och som jobbar 

mycket utanför arbetsplatsen, jobbar fler antal timmar per vecka än ”segmenterare” som 

särskiljer mellan de två domänerna och tillbringar mesta tiden på arbetsplatsen. Att det är 

lättare att ta med sig jobbet hem gör gränssättningen mellan arbete och fritid svårare. Förmågan 

att upprätthålla dessa gränser beror enligt Piszckek och Berg (2014) på styrkan i dess flexbilitet 

och genomtränglighet. Flexibiliteten utgör kapaciteten för att flyttas temporärt eller fysiskt. 

Medarbetarna i denna studie kan själva i stor utsträckning välja arbetstider och var de ska 

arbete, vilket gör att både de temporala och fysiska gränserna blir väldigt flexibla (Piszczek & 

Berg, 2014). Huruvuda gränserna är genomträngliga eller inte undersöks inte i denna studie 

men då gränserna är väldigt flexibla och domänerna blandas genom att antingen arbeta på 

fritiden eller arbeta med något du även ägnar dig åt på din fritid, blir de svaga vilket enligt Allvin 

et.al. (2006) kan orsaka en konflikt mellan arbete och familj och kan leda till en försämrad 

hälsa, produktivitet, arbetstillfredsställelse och ett försämrat välbefinnande.  

En annan negativ effekt som cheferna upplever vid mycket distansarbete, är att medarbetarna 

går miste om viktig information, att kunna rådfråga kollegor samt det dagliga i arbetet. Det leder 



 

 

till att de kopplas bort från arbetsplatsen, chefen och kollegorna. Denna upplevelse stärks av 

Gajendrans och Harrisons (2007) studie som visar att det finns ett tema inom forskning 

gällande distansarbete som behandlar bekymmer över dess potential för att försvaga 

arbetsrelationer, på grund av färre fysiska interaktioner samt en lägre frekvens och kvalitet på 

kommunikationen mellan distansarbetare och andra medlemmar i organisationen. Enligt Allvin 

et.al., (1999) kan dock den opersonliga relation som förmedlas via de kommunikationstekniska 

hjälpmedlen motverkas genom arbetsledaren som blir arbetstagarens personliga länk till 

företaget.  

Precis som med möjligheten att välja var och hur arbetet ska förläggas är även gränssättningen 

individuell. Hanteringen kan liknas vid Nippert-Engs (1996) beskrivning där vissa hanterar 

arbete och familj som segmenterade och inbördes exklusiva världar, medan andra inte gör några 

distinktioner alls mellan dem. Enligt Matthews och Barnes-Farrell (2010) skiljer sig även 

individer åt dels genom uppfattningen om förmågan att lämna en domän för en annan men 

också i villigheten att göra det. För att relatera till denna studie går det att jämföra med att 

medarbetarna har en årsarbetstid vilket ger dem möjlighet att jobba hemifrån men att det inte 

utnyttjas av alla, vilket diskuterats ovan. Som jag ser det gör medarbetarna en gränssättning 

mellan arbete och privat när de väljer var arbetet ska förläggas. Genom att till exempel arbeta 

mer hemifrån ökar risken för att gränserna mellan arbete och fritid blir mer otydliga. Som 

diskuterat ovan avgörs det av individuella preferenser men också av policys på arbetsplatsen. 

Distansarbete är inget negativt i sig. Forskningen visar att det kan ha både negativa och positiva 

effekter. Det som avgör är individernas förmåga att hantera dem.  

Den egna rollen i att hantera effekterna av det gränslösa arbetet 

Enligt Boas (1999) är omfattningen och behovet av ledarskap större i gränslösa och flexibla 

organisationer. Ett starkt ledarskap är nödvändigt och huvudfunktionen blir att utgöra 

tyngdpunkten i försvagade ramverk samt att balansera kraften från lösa strukturer, 

fragmenterade kulturer och teknologier som ökar avståndet mellan ledare och arbetstagare 

(Ibid).   

Gemensamt för cheferna i studien är att de försöker anpassa sig efter rådande omständigheter. 

Samtliga har många medarbetare att ansvara över vilket gör det svårt att fånga upp individer 

som har svårt att hantera de effekter som kan uppstå av ett gränslöst arbete. Deras roll som chef 

delas dessutom med andra roller vilket gör att de måste prioritera bland uppgifter. Tid verkar 

vara en bristvara vilket leder till att de får prioritera bland arbetsuppgifter. Jag kunde uppfatta 

en frustration över att inte alltid räcka till, samtidigt som det är något de har accepterat på 

grund av att det är något de inte kan påverka. Till sin hjälp har de biträdande prefekter som 

sköter det mer vardagliga i ledarskapet, samt företagshälsovård.  

Cheferna har skapat olika former av gemensamma kontaktytor för diskussioner och 

erfarenhetsutbyten, där deras medarbetare kan föra dialoger för att lyfta eventuella problem. De 

försöker också tillföra så mycket resurser som möjligt till kursen för att lätta på 

undervisningsbördan och att få medarbetarna att anpassa sig till de resurser som finns. En 

aspekt som kan påverkas av ett gränslöst arbete är balansen mellan arbete och fritid. Där 

försöker samtliga chefer att föregå med gott exempel och leva som man lär. De skickar inte mail 

under helgen och är tydliga med att de inte förväntar sig svar bara för att de hör av sig efter 

arbetstid. De uppmuntrar heller inte till arbete under ledig tid och försöker vara tydliga med 

medarbetarna om vad som förväntas av dem; att inte arbeta mer än det som är nödvändigt. Det 

går i linje med vad Lautsch och Kossek (2011) anser vara viktigt som chef; att göra sina 

medarbetare medvetna om fördelarna och nackdelarna med olika sätt att hantera 

gränsdragning. Som tidigare nämnts kan obalans mellan arbete och fritid orsaka fysisk och 

psykisk ohälsa (Allvin et.al., 1999). Att cheferna är förebilder när det kommer till att 

upprätthålla en sund balans mellan arbete och fritid och att de uppmuntrar till att vara ledig på 

fritiden, underlättar medarbetarnas gränsarbete och hjälper till att förebygga ohälsa. Det 

upplevs dock lättare när medarbetarna befinner sig på arbetsplatsen.  



 

 

Distansarbete innebär för cheferna att det blir svårare att nå sina medarbetare och en minskad 

kontroll och insyn över deras arbete och arbetstid. Det skapar också nya krav på ledare som 

måste lära sig att övervaka, hålla kontakt med och locka fram resultat från medarbetare de inte 

kan se (Lautsch& Kossek, 2011). Cheferna upplever att det är svårt att fånga upp negativa 

tendenser hos medarbetarna på grund av att de har så många att ansvara över och att det blir 

ännu svårare när de inte kan se medarbetaren överhuvudtaget. Enligt Lautsch och Kossek 

(2011) är mer frekvent kontakt ett enkelt sätt att stötta distansarbetare på, vilket kan förhindra 

att de blir isolerade och frånkopplade från organisationen. I vilken utsträckning cheferna har 

kontakt med de medarbetare som jobbar hemifrån framkom inte under intervjuerna. Dock 

tolkar jag Lautsch och Kossek (2011) definition av distansarbetare som någon som frekvent eller 

mestadels jobbar borta från arbetsplatsen. Uppfattningen jag fick från intervjuerna är att 

distansarbete förekommer, men i olika grad. I grund och botten är arbetet knutet till 

arbetsplatsen. Frånvarande medarbetare upplevs också göra det svårare att skapa effektiva team 

och kreativa miljöer. Som en chef uttryckte det: ”det är svårt att bygga ett lag om ingen 

kommer på träningen”.  

Teori- och metoddiskussion 

Jag valde att genomföra en kvalitativ studie då de flesta studier jag hittat inom området är 

kvantitativa. Innan jag påbörjade arbetet med uppsatsen hade jag funderat på att genomföra en 

kvantitativ studie, men baserat på kursens omfattning kändes det mer rimligt med en kvalitativ 

intervjustudie. Att genomföra en intervjustudie gav mig också möjligheten att få mer djupa och 

detaljerade svar än vad en kvantitativ studie kan ge. Syftet med studien var att fånga 

informanternas upplevelser av det gränslösa arbetet och dess effekter på den organisatoriska- 

och sociala arbetsmiljön. Därför blev det naturligt att välja en fenomenlogisk ansats då den 

beskriver den levda upplevelsen av flera individers erfarenhet av det fenomen som studeras 

(Creswell, 2013). Den var också lämplig då jag inte ville utgå från tidigare teori utan låta empirin 

tala för sig själv (Szklarski, 2009). Då detta var första gången jag utgått från en fenomenologisk 

ansats fick jag inleda med att ordentligt läsa in mig på dess beskrivning och metodologi. Det är 

enligt Szklarski (2009) viktigt att åsidosätta tidigare teorier och förförståelse, vilket jag strävat 

efter under hela processen.  

Min brist på erfarenhet av att jobba utifrån en fenomenologisk metodologi märktes i 

utformandet av intervjuguiden. Min första intervjuguide innehöll visserligen öppna frågor men 

det var alldeles för många och detaljerade frågor. Efter feedback från min handledare 

reviderades den till att omfatta samma fyra öppna frågeställningar som till syftet, vilket stämde 

bättre överens med en fenomenologisk intervjuguide (Creswell, 2013).  

Jag valde först att rikta in mig enbart på prefekter då det var den enda chefsformen inom 

akademin jag kände till. Detta strategiska urval upplevdes lämpligt för denna studie då den 

enligt Bryman (2011) är en strategi för att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågorna 

och urval. Ett annat strategiskt beslut var att kontakta prefekter från olika institutioner. Detta 

gjordes med syfte att se om den gemensamma upplevelsen av fenomenet skulle stämma överens 

trots institutionstillhörighet. Intervjukandidater hittade jag på universitetes hemsida. Det var 

dock väldigt få som svarade, något jag inte hade räknat med. Jag förstod att alla inte skulle tacka 

ja men inte att så få skulle svara överhuvudtaget. Min handledare föreslog då att jag skulle utöka 

min målgrupp till föreståndare, vars roll i princip är densamma som en prefekts. Genom att 

göra så fick jag in sex deltagare till studien vilket enligt Creswell (2013) är tillräckligt för en 

fenomenologisk studie. Det fanns utrymme för att göra fler intervjuer men jag fick nöja mig med 

de jag lyckades boka in.  

Intervjuerna blev lyckade. Det var ovant att arbeta med så få frågor men det blev lättare ju fler 

intervjuer jag höll. Efter några intervjuer blev jag också bättre på att ställa rätt typ av följdfrågor, 

till exempel ”kan du utveckla det” för att få en mer detaljrik bild av deras upplevelse. Vid en av 

intervjuernas början gav jag enligt informantens önskan min egen tolkning av fenomenet 



 

 

gränslöst arbete. Det kan ha inneburit att den personen utgick från min definition istället för att 

beskriva sin egen upplevelse. Det misstaget återupprepades inte under återstående intervjuer.  

Under analysen av datamaterialet var jag noga med att följa Szklarskis (2009) metod. Då 

förfarandet som tidigare nämnts var nytt för mig, underlättade det att ha tydliga steg att följa. 

Jag var också noga med att ofta gå tillbaka till empirin för att se att jag uppfattat citatet eller 

budskapet på rätt sätt samt för att säkerställa att jag inte missat något. Den enligt mig svåraste 

delen var att sätta ett lämpligt namn på essensen som verkligen återspeglade vad den 

representerade. Det var också utmanande att fokusera på enbart det informanterna hade 

gemensamt, alltså själva essensen,  och lämna ute intressanta utsagor som inte var gemensamt 

för alla. Vad gäller citaten från resultatet har jag i enlighet med kravet på konfidentialitet 

säkerställt att de på intet sätt kan röja någon av chefernas identitet.  

Studiens omfång är för litet för att kunna generalisera resultatet, vilket dock aldrig var målet. 

Istället hoppas jag uppnå det Fejes och Thornberg (2011) beskriver som pragmatisk validering, 

att resultatet bedöms utifrån dess relevans och nytta för de som tar del av den och att det kan bli 

användbart i det vardagliga, praktiska livet som en ökad förståelse och som en direkt 

tillämpning.  

Studiens bidrag  

Arbetslivet är under ständig förändring och det gränlösa arbetet blir allt mer utbrett, vilket gör 

det rimligt att studera fenomenet gränslöst arbete ur ett vetenskapligt perspektiv. Då akademin 

bidrar till samhället i form av forskning och utbildad arbetskraft är det viktigt att utröna vad den 

ökade sjukskrivningen inom utbildnings- och forskningssektorn beror på. Förhoppningen är att 

denna studie kan bidra till en ökad förståelse för den frågan. Då jag inte lyckats hitta någon 

svensk forskning om det gränslösa arbetets uttryck inom akademin, kan denna studie bidra till 

den internationella debatten om ämnet. De flesta studier inom gränslöst arbete är kvantitativa. 

Att denna studie är kvalitativ innebär att det går att få en djupare förståelse för fenomenet 

utifrån informanternas upplevelser.  

I rollen som forskare finns ett ansvar att diskutera de etiska aspekterna som berör studien. Det 

arbetsavtal som förekommer i studien fastställer antalet arbetstimmar per år, inte var eller när 

de utförs. Är det då etiskt försvarbart att som arbetsgivare förvänta sig att medarbetarna är 

tillgängliga dygnet runt? Vad är arbetsgivarens etiska ansvar gentemot sina medarbetare och 

hur efterlevs de? En stor del handlar om de värderingar som gäller på arbetsplatsen och de som 

kommuniceras ut och levs av arbetsgivaren. På grund av att arbetet och arbetsorganiseringen 

blir mer gränslöst är det viktigt att arbetsgivaren tar sitt etiska ansvar för att hjälpa sina 

medarbetare att sätta gränser. Det ligger också ett etiskt åtagande för arbetstagarna att inte 

utnyttja förmånen av fri arbetsförläggning till förmån för privata ärenden, att utföra sina 

arbetskyldigheter även när de inte fysiskt befinner sig på sin arbetsplats.    

Förslag på vidare forskning  

Denna studie undersökte chefers, i form av prefekter och föreståndare, upplevelser av det 

gränslösa arbetet inom akademin. Den undersöker inte ledarskapet specifikt och då jag inte 

lyckats hitta mycket forskning gällande ledarskap i ”gränslösa organisationer” skulle det kunna 

vara något att forska vidare om. Jag har hittat forskning gällande ledarskap vid distansarbete 

men jag anser att det finns fler aspekter att utforska.  

Denna studie undersöker det gränslösa arbetet inom ett universitet. Det fanns skillnader mellan 

olika institutioner, vilket skulle göra det intressant att undersöka om det även finns skillnader 

mellan olika universitet i Sverige samt göra jämförelser om den svenska akademin jämfört med 

andra länder.  

Ett annat förslag på vidare forskning är kopplat till den organisatoriska- och sociala 

arbetsmiljön. De uppdaterade föreskrifterna gällande psykosocial arbetsmiljö ställer högre krav 



 

 

på arbetsgivaren och med de krav på gränslöshet som organisationer utsätts för idag, vore det 

intressant att undersöka hur de hanterar de uppdaterade föreskrifterna.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

Viktiga punkter att ta upp 

 Kort presentation om mig 

 Info om studien 

 Konfidentialitet 

 Frivilligt att delta 

 Insamlad information används enbart för studiens syfte 

 Möjlighet att ta del av slutprodukten 

Inledande frågor 

 Namn 

 Befattningsbeskrivning 

 Arbetsplatsbeskrivning 

 Antal medarbetare 

 

Huvudfrågor 

 Hur upplever du att det gränslösa arbetet tar sig uttryck inom akademin? 

 Hur upplever du att det gränslösa arbetet kan bidra till en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö? 

 Hur upplever du att det gränslösa arbetet kan motverka en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö?  

 Hur upplever du din egen roll i att hantera de effekter som kan uppstå av det gränslösa 

arbetet? 

Avslutande fråga 

 Ett exempel på hur man kan hantera det gränslösa arbetet har uppkommit i Frankrike. 

Där instiftades det en ny lag vid årsskiftet som ger anställda rätten att helt logga ut efter 

arbetstid, det vill säga att inte behöva bli kontaktade på något sätt av sin arbetsgivare. 

Hur upplever du den metoden?  

 

Tack för att du ställde upp!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2.  

Informationsmail 

 

Hej! 

  

Jag heter Isabel Palmebjörk och är student på Masterprogrammet i ledarskap och organisation. 

Jag har precis påbörjat arbetet med min magisteruppsats där jag har valt att rikta in mig på hur 

prefekter och föreståndare inom akademin upplever det ”gränslösa arbetet” för sina 

medarbetare, och vad det kan ha för konsekvenser på den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. För att besvara mina frågeställningar kommer jag att genomföra ett antal 

intervjuer. De kommer att hållas vecka 14 ,15 och 16 och beräknas ta en timme. Om du vill delta, 

hör av dig med tider som passar under de tre veckorna så bokar jag in en intervju. Om du har 

frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare Ulrika Haake via mail. 

 Min förhoppning är att du tycker att detta är lika intressant som jag och att du vill ställa upp för 

en intervju! Deltagandet är helt frivilligt, dina uppgifter kommer att anonymiseras och 

materialet från intervjun kommer enbart att användas för denna uppsats. 

Jag ser fram emot ett spännande möte! 

Tack på förhand och trevlig helg. 

  

Med vänlig hälsning Isabel Palmebjörk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


