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Abstrakt 

Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att arbete kan utföras under mer flexibla 
former. Syftet med studien var därför att undersöka om skillnader i upplevelsen av 
informations och kommunikationsteknikens krav (IKT-krav) påverkade möjligheterna att dra 
gränser mellan arbete och fritid. Metoden för datainsamling var kvantitativ och 31 
enhetschefer erbjöds möjlighet att delta i studien genom att besvara en webbenkät. 
Svarsfrekvensen uppgick till 58 % (N = 18). Studiens huvudresultat visade på signifikanta 
skillnader i förhållande till mental distansering från arbetet, där de som upplevde låga IKT-
krav skattade förmågan till mental distansering högre och de som upplevde höga IKT-krav 
skattade förmågan till mental distansering lägre. Det betyder att när kraven om tillgänglighet 
och förväntningar på respons ökar på enhetscheferna, så är upplevelsen att förmågan till 
mental distansering minskar. Utövad gränsstrategi visade inte på några signifikanta 
skillnader. Resultaten betraktas med försiktighet eftersom deltagarantalet är lågt. Några 
generella slutsatser bör inte dras men den praktiska relevansen är av värde i sammanhanget.  
 
 Nyckelord: IKT-krav, utövad gränsstyrning, mental distansering 
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Abstract 

Technology development has contributed work to be performed under more flexible forms. 
The aim of the study was to investigate if information and communication technology 
demands (ICT-demands) affected the ability to create boundaries between work and leisure. 
The method of collecting data was quantitative and 31 managers for different units in the 
health and care sector had the opportunity to participate by answer an websurvey. 58 % 
responded and the main result showed significant differences in order to psychological 
detachment. Those who experienced low ICT-demands estimated higher ability to 
psychological detachment from work, and those who experienced high ICT-demands 
estimated the ability to psychological detachment lower. This means that when demands like 
availability and response expectations increases among the managers, the sense of being 
away from work decreases. Boundary management on the other hand, does not show any 
significant differences in experience. The results are considered with caution as the number 
of participants are low. Some general conclusions should not be drawn but the practical 
relevance is of value in the context. 
 
 Key words: ICT-demands, boundary management, psychological detachment 
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Arbetstiden, arbetsplatsens förläggning och anställningskontraktet är exempel på delar i den 
fasta strukturen som traditionellt gav stabilitet och tydligt avgränsade arbetet från övrigt liv 
(Aronsson m.fl., 2012). I vårt allt mer digitaliserade samhälle, präglat av teknologisk 
utveckling börjar arbete organiseras under flexiblare former. Det traditionella arbetssättet 
med en bestämd plats att gå till och med fasta tidpunkter som styr har frångåtts och många 
kan idag utföra sina arbetsuppgifter oberoende av tid och rum (ter Hoeven & van Zoonen, 
2015; Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014). Människans behov av att strukturera och 
kategorisera saker i sin omgivning har däremot inte förändrats (Kreiner, Hollensbe & Sheep, 
2009). Att vara på arbetet och att vara hemma kan definieras som två olika sfärer där den 
mentala gränsdragningen avgör vilka aspekter som associeras med arbete respektive det som 
kan kopplas till det privata livet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).   
 Det som sker i samhället till följd av den digitala utvecklingen är att de gränser som 
tidigare naturligt skilt arbete och fritid åt numera luckras upp. Det traditionella 
organisatoriska regelverket håller på att förändras i grunden, åtminstone inom vissa branscher 
och företag menar Allvin m.fl. (2006). Det ”nya” arbetslivet kännetecknas av föränderlighet 
och snabba omställningar som ställer krav på flexibilitet för att företagen ska anpassa sig till 
marknadens behov (Allvin m.fl., 2006). För att möta ekonomiska målsättningar och bli 
konkurrenskraftiga har företag delvis gått ifrån detaljstyrning för att lämna plats åt individen 
att själv reglera arbetets utformning för att motsvara krav i den föränderliga kontexten. De 
organisationer som tillhandahåller service och tjänster har dessutom konsumenternas 
intressen att beakta för att behålla sin position, att förlänga eller utöka öppettider är ett sätt att 
tillgodose kraven på tillgänglighet som kännetecknar dygnet-runt-samhället vi numera lever i 
(Allvin m.fl., 2006; Aronsson m.fl., 2012).   
 Det finns troligen flera aspekter i arbetslivet som skulle kunna förklara varför 
regelverket helt eller delvis har förändrats inom vissa yrken. Kraven på flexibilitet för att 
möta marknadens behov är ett, ett annat är att när enklare arbetsuppgifter automatiseras så 
lämnas de mer komplexa uppgifterna till människorna. Kognitivt krävande arbeten och 
problemorienterade arbetsuppgifter förutsätter arbetstagarens tid och energi. Å andra sidan 
ges stor frihet över utformningen eftersom arbetstagaren har fått större utrymme att planera 
och prioritera sitt eget arbete. Ytterligare omständighet att uppmärksamma är att de flesta 
arbetstagare är anställda på ett tidskontrakt, men många arbetar enligt resultat. Projektformen 
är ett tydligt exempel på detta, projektet har ett startdatum och ett slutdatum där det förväntas 
levereras något vid en given tidpunkt. Arbetstagaren har alltså frihet att leda och fördela sitt 
arbete, men begränsad tid på sig, om den mänskliga faktorn gör sig gällande kan det leda till 
att missbedömningar sker. Detta kan emellertid innebära att arbetet kräver kompenserade 
extrainsatser av arbetstagaren som under vissa perioder måste arbeta mer för att hinna klart i 
tid (Aronsson m.fl., 2012).  
 Med ett försvagat regleringssystem finns utrymme för frihet som kan upplevas 
positivt av individen. Samtidigt följer ett stort ansvar i form av att planera arbete, uppskatta 
tidsåtgång för arbetsuppgifter och se till så att uppdrag är färdigställda vid överenskommen 
tidpunkt. Det är inte heller ovanligt att olösta frågor i arbetet leder till en omfattande mental 
belastning som är svår att stänga av trots att arbetsdagen är slut vilket kan reducera individens 
möjligheter till återhämtning (Aronsson m.fl., 2012). 
 Då människor har olika förmågor att sätta upp och vidmakthålla gränsdragningar 
kommer referensramen och upplevelsen av balans därmed att vara subjektiv (Allvin m.fl., 
2006). Till det har informations- och kommunikationstekniken i form av internet, 
mobiltelefoner och bärbara datorer skapat förutsättningar för distansarbete vilket gör det 
möjligt att vara uppkopplad till arbete dygnet runt (Kossek, Ruderman, Braddu & Hannum, 
2012). En relativt ny situation som har inneburit att tidigare forskning har ändrat riktning, 
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från att ha intresserat sig för hur aspekter i arbetslivet spiller över på privatlivet och vice 
versa, till fokus på teorier om gränsdragning och balans mellan sfärerna (Aronsson m.fl., 
2012; Allvin m.fl., 2006; Kreiner m.fl., 2009). Studien har sin utgångspunkt i det 
gränsteoretiska perspektivet. Det kännetecknas av individens skapande av gränser samt hur 
de hanteras men också om hur gränsernas ändrade karaktär innebär nya förutsättningar för 
individen, det vill säga samspelet mellan individ och kontext. Ansatsen är en sammansättning 
av å ena sidan existerade gränser och objektiva strukturer överordnad individens möjligheter 
att påverka, och å andra sidan människan som en aktiv aktör. Det handlar således ur ett 
gränsteoretiskt perspektiv om att dels anpassa och förhålla sig till villkor, och dels om att 
aktivt delta i skapandet av sin egen tillvaro (Aronsson m.fl., 2012).  
 Människor förenklar sitt sätt att se på omvärlden genom att kategorisera aspekter i sin 
omgivning.  De fysiska, psykologiska och beteendemässiga gränsdragningar vi gör syftar till 
att organisera arbete till en sfär och det privata livet till en annan. Gränserna mellan sfärerna 
kan sedan variera i styrka. Starka gränser föredras av segmenterare som helst ser livssfärerna 
separerade ifrån varandra medan integrerare har svaga gränser där aspekter i båda sfärerna 
påverkar varandra i sådan utsträckning att de nästan tillhör en och samma sfär (Mellner, 
Aronsson & Kecklund, 2014; Kreiner, Hollensbe & Sheep, 2009; Nippert-Eng, 1996).  
 Tidigare forskning har fokuserat på skillnaden i upplevelse beroende på om individen 
använder segmenterar- eller integrerarstrategi för att dra gränser mellan arbete och fritid 
(Mellner et al., 2014; Bulger, Hoffman & Matthews, 2007; Kreiner et al., 2009). Integreraren 
kan uppleva det gränslösa arbetet positivt, för då är gränserna mellan arbete och fritid svaga 
och individen besitter förmåga att snabbt skifta mellan roller i de båda sfärerna. En person 
som segmenterar har tvärtom behov av att gränserna är starka för att hålla isär arbete och 
fritid (Kreiner et al., 2009), för dem måste gränsdragningarna vara tydliga med syfte att förstå 
sitt sammanhang och sin plats i förhållande till omvärlden. Individens preferenser kan ses på 
ett kontinuum som anger i vilken grad gränsstrategin är svag eller stark, svaga och starka 
gränser utgör varandras motpoler där de svaga är genomträngliga och de starka är separerade 
ifrån varandra (Kreiner m.fl., 2009; Mellner, 2016).  
 Det finns ett flertal symbolmarkörer som indikerar vilken strategi personen använder i 
praktiken. Nippert-Eng (1996) använder tydliga exempel i sin studie för att belysa skillnader 
mellan strategierna, ett exempel är att personer som segmenterar använder olika kalendrar i 
arbetet och privat medan den som integrerar använder en och samma. Ett annat är att 
segmenteraren har jobbnycklar på en knippa och hemnycklar på en annan, medan 
integreraren har alla nycklar på en och samma nyckelknippa. Mellner, Aronsson och 
Kecklund (2014) nämner andra exempel som är typiska för en person som använder 
segmenteringsstrategin, som att stänga av jobbmobilen när arbetsdagen är slut och att enbart 
ta itu med privata saker under raster eller utanför arbetstid. Integreraren har omvänt inget 
emot att svara på jobbsamtal på fritiden eller att skicka privata SMS under arbetstid. 
 Sfärerna är troligen inte lika tydligt avgränsade i verkligheten och människor är inte 
så konsekventa att de enbart segmenterar eller integrerar rollerna mellan arbetsliv och 
privatliv. I vilken utsträckning individen kan använda sig av den gränsstrategi som föredras 
kan begränsas av krav i kontexten som denne är oförmögen att kontrollera (Mellner, 
Aronsson & Kecklund, 2014). Ibland missanpassas gränsstrategin med situationen vilket kan 
ge avsaknad av kontroll och därmed utgöra en källa till stress. Gränskontroll är 
eftersträvansvärt då det tenderar att reducera stress och öka arbetstillfredsställelse (Mellner, 
2015; Kreiner, 2006). I en studie av Mellner, Aronsson och Kecklund (2014) har hög grad av 
gränskontroll visat positiva effekter i förhållande till balans mellan arbete och fritid 
oberoende av gränsstrategi.   
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 Av samma anledning har Kossek m.fl. (2012) vidgat perspektivet om gränsstyrning, 
de menar på att det är mer komplext än att individen antingen segmenterar eller integrerar 
arbete och fritid, de hävdar att fler aspekter påverkar hur gränser mellan sfärerna hanteras. 
Enligt dem är huvudområdena beteenden, identitet och kontroll. Beteenden handlar om i 
vilken utsträckning personen i fråga tillåter arbetet att avbryta privatlivet, eller tvärtom låter 
privatlivet avbryta arbetet. Det går i linje med tidigare forskning om att segmentera 
respektive integrera (Nippert-Eng, 1996) men i detta fall menar Kossek m.fl. (2012) att de 
olika stilarna kan kombineras eftersom gränser är socialt konstruerade och har att göra med 
hur individen hanterar krav från olika roller. Det leder in på nästa område som handlar om 
identitet och i vilken grad individen värderar rollerna i det sociala systemet samt hur mycket 
tid och energi som investeras i respektive roll. Antingen prioriteras familjen över arbetet 
vilket gör individen familjecentrerad, eller så prioriteras arbetet före familjen och denne har 
då istället arbetscentrerad identitet. Det finns dem som prioriterar båda identiteterna i lika hög 
grad och är då dubbelcentrerade, till sist finns det individer som prioriterar varken eller, som 
ser sin identitet utanför karriären och familjen.  
 Den tredje aspekten i Kosseks m.fl. (2012) definition av gränsstyrning är upplevd 
kontroll över gränssättning, där tesen är att ju högre grad av kontroll desto bättre upplevd 
förmåga att styra gränsövergångar, tidsåtgång och frekvens. Beroende på identitet ges ökade 
förutsättningar att hantera de krav som olika roller ställer. Låg grad av kontroll kan omvänt 
ge sämre förutsättningar att agera efter identitetspreferensen och försvårar därmed individens 
möjligheter att möta krav i rollerna på ett medvetet sätt.  
 Genom flexibla arbetsformer integreras arbetslivet och privatlivet i allt större 
omfattning, det gör att arbetets och hemmets sfärer blir mindre (Nippert-Eng, 1996). Allvin 
m.fl. (2006) betonar dock det faktum att sfärerna integreras, inte nödvändigtvis behöver 
innebära att de beblandas. Det betyder inte heller att det enbart är arbetslivet som invaderar 
privatlivet, utan tvärtom kan det innebära att privatlivet inkräktar arbetslivet också. 
 Mental distansering är en viktig del av återhämtningsprocessen och kan definieras 
som förmågan att frigöra sig från arbete mentalt genom att kunna stänga av tankar om arbete 
på fritiden (Derks, ten Brummelhuis, Zecic & Bakker, 2014). Segmentering som gränsstrategi 
associeras positivt med mental distansering där internet- och kommunikationsteknik till viss 
del förklarar sambandet. Att koppla bort tankar om arbete mentalt är troligen lika viktigt för 
återhämtningen som att fysiskt vara ifrån det. Det kan handla om att stänga av arbetstelefonen 
på fritiden och att inte tänka på arbetsrelaterade frågor under sin ledighet. När individen 
frigör sig från arbete kan arbetskraven som belastar det funktionella systemet reduceras och 
återhämtning ske. Om mental distansering inte fullgörs kan den istället konstanta 
belastningen resultera i otillräcklig återhämtning (Sonnentag & Fritz, 2007).         
 Paradoxen är att mental distansering är särskilt viktigt efter stress- och kravfyllda 
arbetsdagar, samtidigt som det ofta är då arbetstagaren har anledning att fortsätta arbeta när 
den kommer hem. Det kan leda till en ond cirkel där individen inte får den återhämtning som 
behövs och förstärks av smarttelefonens dygnet-runt-tillgänglighet som kan störa processen 
ytterligare. Derks m.fl. (2014) menar att återhämtning inte fullgörs genom att enbart vara 
ifrån arbetsplatsen rent fysiskt, och att det därmed går att ställa sig frågande till om de som 
använder smarttelefoner frekvent upplever sig ha lediga kvällar överhuvudtaget. I studien av 
Derks m.fl. (2014) undersöktes hur det arbetsrelaterade smarttelefonanvändandet påverkade 
individens återhämtning efter arbetsdagen. Av studiens resultat fann man en antydan till att 
användande efter arbetsdagens slut har konsekvenser för individens möjligheter att ägna sig 
åt aktiviteter som främjar återhämtning. Särskilt förmågan att distansera sig mentalt från 
arbetet tycks försvåras (Jarvenpaa and Lang, 2005; Derks m.fl., 2014).  
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 Att vara uppkopplad till arbete hemifrån efter arbetsdagens slut kan bli en stressfaktor 
och ge konsekvenser som bristfällig återhämtning. Det finns också forskning som visar på att 
arbetstagaren behöver tiden på kvällen åt att distansera sig från arbete och återhämta sig till 
nästföljande arbetsdag (Derks m.fl., 2014; Sonnentag, 2001). Daglig återhämtning har inte 
fått så stor plats i tidigare forskning men dess centrala roll har kunnat påvisas i en studie av 
Derks m.fl., 2014) och är avgörande i syfte att upprätthålla hälsa, välmående och prestationer.   
 I en studie av Sonnentag, Venz och Casper (2017) har resultat från flera studier i 
området återhämtning från stress och arbete sammanställts med syfte att få en översikt av vad 
som har gjorts i området och var fokus bör riktas framöver. Det dem hittills kan påvisa är 
bland annat att mental distansering som återhämtningsprocess har positivt samband med 
välmående. Förmåga att stänga av arbete psykologiskt och kognitivt har alltså visat sig 
fördelaktigt i individens återhämtning från arbetsrelaterade påfrestningar.  
 I det moderna arbetslivet är smarttelefonen ett arbetsredskap som används frekvent 
för telefonsamtal, mailkonversationer och SMS. Derks m..fl. (2014) tar upp att 
smarttelefonanvändandet är försett med dels fördelar men också möjliga konsekvenser. 
Fördelarna är främst att förbättrat samarbete kan uppnås och att effektiva informationsbyten 
kan generera snabbare beslutsfattningar. Ur organisatoriskt perspektiv är smarttelefonen som 
arbetsredskap avsedd att leda till produktivitet. För individen finns dock en baksida med 
användandet som tidigare forskning indikerar på, det gäller främst om det i organisationen 
skapas en norm att ständigt vara tillgänglig och en förväntan att svara på samtal och 
meddelanden omedelbart. Att ständigt vara nåbar och dessutom förväntas ge respons oavsett 
om det är under eller efter arbetstid kan på sikt bli en omfattande stressfaktor (Derks m.fl., 
2014). 
 Att det finns både för- och nackdelar menar även Day, Scott, Paquet och Hambley 
(2012). Informations- och kommunikationsteknik i portabla former ger flexibilitet för den 
anställde att utföra arbetsrelaterade uppgifter utan att behöva vara på den fysiska 
arbetsplatsen, men att alltid vara anträffbar och förväntas finnas tillgänglig utanför den 
reglerade arbetstiden kan bidra till att gränserna mellan arbete och fritid blir otydliga. Det i 
sig behöver inte vara negativt, tvärtom kan flexibiliteten för vissa vara avgörande i 
upplevelsen av balans mellan arbetsliv och privatliv. Det är om ständig uppkoppling till 
arbete leder till att förmågan att distansera sig från arbete mentalt försämras som det kan få 
negativa konsekvenser för individens återhämtning. Reducerat användande hemifrån har visat 
sig ge arbetstagaren bättre förutsättningar att hålla isär arbete och fritid vilket ökar förmågan 
att distansera sig mentalt. Låg förmåga att distansera sig från arbete mentalt har i sin tur visat 
på samband med ökad trötthet och negativt humör (Day m.fl., 2012). 
 Det finns också dem som menar att smarttelefoner kan leda till överflöd av 
information, speciellt då individen inte har efterfrågat informationen och samtidigt saknar 
kontroll över vad som tas emot. Om det arbetsrelaterade mobilanvändandet fortsätter under 
kvällar, helger och semestrar så kommer arbetet att göra sig påmint även i det privata livet. 
Att ständigt vara uppkopplad gör att arbetsdagen aldrig riktigt slutar, på sikt kan det utgöra en 
källa till stress hos individen vilket har blivit vanlig förekommande kritik mot användandet 
(Derks m.fl., 2014). 
 Tack vare portabla arbetsredskap som smarttelefonen får arbetstagaren alltså 
flexibilitet och autonomi över förläggningen av sin arbetstid, i gengäld ställs ökade krav på 
tillgänglighet och förväntningar på respons. I de fall då det är arbetsgivaren som förutsätter 
detta menas inom viss forskning att arbetstagaren kan komma att känna sig tvungen att svara 
på arbetsrelaterade mail eller meddelanden även om de tas emot utanför den reglerade 
arbetstiden (Derks m.fl., 2014; Davis, 2002). Individen saknar kontroll över antal 
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meddelanden som skickas och vid vilken tidpunkt de inkommer, därför är 
smarttelefonanvändare en grupp som riskerar att utveckla arbetslivsstress (Derks m.fl., 2014). 
 

Studiens relevans 

Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är arbetsgivaren skyldig 
att undanröja risker i arbetsmiljön som potentiellt skulle kunna leda till olyckor eller ohälsa 
hos arbetstagarna. Arbetsgivaren ska kontinuerligt genomföra riskbedömningar för att kunna 
vidta åtgärder i ett förebyggande skede och ur främjande syfte för att uppnå en god 
arbetsmiljö. Detta gäller även för distansarbete och innefattar den totala arbetsmiljön 
avseende både fysiska och psykiska faktorer, däribland ”[…] organisatoriska förhållanden 
som arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap, sociala kontakter, variation och möjlighet till 
återhämtning” (AFS 2001:1, s. 9).  
 Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete fastställer systematiken och uppmanar 
kontinuerliga riskbedömningar både i den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Det 
kompletteras med föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som är 
tänkt att fungera vägledande för verksamheters organisatoriska och sociala 
arbetsförhållanden. I relation till flexibelt arbete blir 12 § om arbetstid särskilt intressant i 
sammanhanget. Den sjätte punkten poängterar att ”Långtgående möjligheter att utföra arbete 
på olika tider och platser med förväntningar på att ständigt vara nåbar…” (AFS 2015:4, s. 11) 
är en förläggning av arbetstid som kan medföra risk för ohälsa. I fall som dessa 
rekommenderas arbetsgivaren att vara särskilt uppmärksam på arbetstagarnas möjligheter till 
återhämtning. Tänkbart är att digitaliseringen som möjliggör arbete oberoende av tid och rum 
innebär stora utmaningar för arbetsgivare i uppgiften att tillgodose en säker och 
tillfredsställande arbetsmiljö för arbetstagaren, även när denne arbetar utanför den fysiska 
arbetsplatsen.  
 Teknikens utveckling har gjort att arbetsliv och privatliv börjat dela samma 
plattformar. I rollen som enhetschef för vård- och omsorgsboenden, LSS-verksamheter, 
socialpsykiatri och personlig assistans medföljer ett stort ansvar för verksamheterna som 
bedrivs dygnet runt, veckans alla dagar. Diverse händelser kan inträffa även utanför 
enhetschefens reglerade arbetstid, att ha arbetsmobilen på även efter arbetsdagens slut kan 
tänkas försvåra bortkopplingen av arbete och leder till intresset att undersöka den specifika 
arbetssituation de befinner sig i. I detta fall var ambitionen att undersöka om det föreligger 
skillnader i studiepopulationen.  
 

Syfte och avgränsningar 
 
Den teknologiska utvecklingen har möjliggjort arbete under mer flexibla former (Kossek 
m.fl., 2012). Syftet med studien är att undersöka om informations- och kommunikationskrav 
påverkar enhetschefernas möjligheter att dra gränser mellan arbete och fritid.  
 Gränslöst arbete kan omfatta många olika aspekter. I denna studie har områdena 
därför avgränsats till att röra informations- och kommunikationsteknikskrav (IKT-krav), 
gränsstyrning och mental distansering. IKT-krav har i sin tur avgränsats till dimensionerna 
tillgänglighet och responsförväntningar.  
 



9 
		

 

 

Frågeställningar 
 
F1 Påverkas enhetschefen negativt av att ständigt vara nåbar för arbetsrelaterade frågor?  
F2 Finns det i professionen som enhetschef möjlighet att styra över sin tillgänglighet?  
F3 Vilken inverkan har (o)befintliga gränser på arbetstagaren i professionen som enhetschef? 
F4 Finns det förväntningar på tillgänglighet från arbetsgivare/medarbetare även utanför 
arbetstid? 
 

Metod 

Urval och respondenter 
 
En enkät utformades med hjälp av onlineverktyget Textalk websurvey där befintliga frågor 
lades in i programmet med passande svarsskala till. Länken mailades sedan ut via 
programmet tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 1) där studiens syfte beskrevs, 
förväntad tidsåtgång för att besvara enkäten och kontaktuppgifter vid eventuella frågor fanns 
tillgängliga. Ytterligare viktig information som förmedlades var att svaren endast skulle 
komma att analyseras på gruppnivå samt att deltagaren hade möjlighet att ta del av studiens 
resultat. Ämnet som sådant var inte av särskilt känslig karaktär men det är ändå av yttersta 
vikt att anonymitet och konfidentialitet säkras, det innebär bland annat skyldighet att inte 
sprida uppgifter till utomstående (Vetenskapsrådet, 2017). 
 Eftersom det var professionens perspektiv som var det centrala i studien utgjordes 
målgruppen av enhetschefer. Kommunen hade 31 enhetschefer som ansvarade för olika 
verksamheter inom områdena äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri och personlig assistans. 
Urvalet var en form av totalurval (Aronsson m.fl., 2012) då deltagandet vände sig till 
samtliga chefer med två förutsättningar, att vederbörande hade en arbetsmobil och att kriteriet 
flexibel arbetstid var uppfyllt. Innan enkäten skickades ut till enhetscheferna genomfördes en 
pilotstudie där två oberoende personer besvarade enkäten för att fastställa praktiska aspekter 
som rörde tidsåtgången och tolkningen av frågor, om det uppfattades som det var avsett eller 
om revidering behövde ske. 
 Mailadresser erhölls från kontaktpersonen på organisationen där samtliga 
enhetschefer erbjöds möjlighet att delta i studien genom att besvara enkäten som bestod av 28 
påståenden. Utskicket gjordes 25 april 2019 och påminnelser skickades ut vid två senare 
tillfällen.  
 

Mätinstrument 
 
För att ta hänsyn till reliabilitet och validitet så utformades webbenkäten med befintliga 
mätinstrument. ICT demands Scale (Day, Paquet, Scott & Hambley, 2012), Recovery 
Experience Questionnaire (Almén, Lundberg, Sundin & Jansson, 2018) och Work-Life 
Indicator Scale (Kossek, Ruderman, Braddy & Hannum, 2012). ICT demands Scale syftade 
till att mäta informations- och kommunikationskrav, i detta fall graden av tillgänglighet och 
responsförväntningar, i och utanför arbetet. Recovery Experience Questionnaire mätte 
förmågan till mental distansering från arbete och Work-Life Indicator Scale mätte i sin tur 
gränser mellan arbete och fritid.  
 Informations- och kommunikationskrav mättes med sju frågor översatta till svenska 
(t.ex. Jag kontaktas om arbetsrelaterade problem utanför min ordinarie tid) på en skala från 1 
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= Aldrig, till 5 = Alltid. Mental distansering mättes med fyra frågor från den svenska 
validerade översättningen av Recovery Experience Questionnaire (t.ex. På fritiden efter 
arbetet kan jag distansera mig från jobbet) på en skala från 1 = stämmer inte alls, till 5 = 
stämmer helt. Gränsstyrning bestod av 17 frågor som mättes med Work Life Indicator Scale 
översatt till svenska (t.ex. Jag styr om jag kombinerar mitt arbete och personliga aktiviteter 
under dagen) och skattades på en skala från 1 = stämmer inte alls, till 5 = stämmer helt. I 
Work Life Indicator Scale omkodades fråga 3 i SPSS för att stämma med övriga svarsskalor. 
Variabeln IKT-krav omkodades till två kategorier. För att göra grupperna jämförbara 
kategoriserades de som skattat under 4 till låga IKT-krav (värde 1) och de som skattade över 
4 till höga IKT-krav (värde 2).  

Etiska riktlinjer 
 
När forskning bedrivs är det viktigt att etiska principer beaktas, de består i huvudsak av fyra 
krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiatlitetskravet och nyttjandekravet. 
Kravet om information avser forskarens skyldighet att i förväg informera om studiens syfte 
samt hur och vad som förväntas av deltagaren. Det ska även framgå att deltagandet baseras på 
frivillighet och att det när som helst går att avbryta. Samtyckeskravet innebär en försäkran 
om att individen inte kommer att utsättas för påtryckningar eller negativa påföljder om 
deltagaren väljer att avbryta, deltagaren har alltså själv rätt att styra över sin medverkan. 
Kravet om konfidentialitet föreskriver att känsliga uppgifter inte ska gå att identifiera till en 
enskild individ och att samtliga uppgifter ska förvaras oåtkomliga för obehöriga personer. 
Till sist har forskaren skyldighet att endast använda uppgifter för det avsedda ändamålet och 
därmed inte för kommersiellt bruk, det är vad nyttjandekravet fastställer (Vetenskapsrådet, 
2017).  
 För att undvika tvetydigheter var det i föreliggande studie av särskild vikt att klargöra 
syftet, eftersom antalet deltagare att tillgå var relativt begränsat så var studien beroende av 
svarsfrekvensen. Ytterligare aspekt ur etisk synvinkel var att tydliggöra vad resultatet skulle 
användas till, detta eftersom studien genomfördes på en arbetsplats och till stor del handlade 
om den upplevda arbetssituationen. 

Statistiska analyser 
 
För att undersöka data genomfördes analyser i statistikprogrammet SPSS, version 25. 
Eftersom syftet med studien var att titta närmare på eventuella skillnader mellan grupper 
tillämpades oberoende t-tester som statistiskt verktyg, och genom medelvärdesjämförelserna 
se om grupperna skilde sig åt signifikant (Aronsson m.fl., 2012). Signifikansnivån var satt till 
p<.05. vilket är vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2010). Deltagarna delades in i två grupper baserat på om de skattat IKT-krav 
högt eller lågt med syfte att undersöka om det förelåg några skillnader mellan grupperna.  

Resultat 

Av totalt 31 enhetschefer uppgick svarsfrekvensen till 58 % (N = 18), bland de svarande 
fanns inget internt bortfall (Djurfeldt m.fl., 2010). Genom bakgrundsfrågorna bekräftade 
samtliga deltagare att de arbetade som enhetschefer samt att de hade en arbetsmobil genom 
att kryssa i dessa svarsalternativ. Det var två kriterier som behövde vara uppfyllda för att gå 
vidare och analysera resultatet. 
 Detta avsnitt har för avsikt att sammanställa resultaten av analyserna som har gjorts 
utifrån variablerna IKT-krav, mental distansering samt utövad gränsstrategi. I 
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statistikprogrammet SPSS (version 25) kategoriserades variabeln IKT-krav till två grupper, 
”låga” IKT-krav (värde 1) respektive ”höga” IKT-krav (värde 2), med syfte att undersöka om 
det förelåg några skillnader mellan grupperna.  
 

 Tabell 1. En tabell med deskriptiv statistik över studiens variabler 
	
Variabel  N        Medelvärde Std.avvikelse     min  max 

IKT-krav    18   3.81  0.55    2.50 4.67 

Mental distans.  18   2.97  0.78    1.50 4.25  

Work Life Ind.     18   3.11  0.39     2.47 3.94  

 
	

 Figur 1. Ett histogram med oberoende variabeln IKT-krav 

	
	
	
Den första stapeln visar att andelen som upplevde att informations- och 
kommunikationskraven var låga motsvarades av 38,9 % medan andelen som skattade IKT-
kraven högt utgjorde majoriteten (61,1 %) och visualiseras i den andra stapeln (se Figur 1). 
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 Figur 2. Korrelationsanalys 

	
En korrelationsanalys mellan variablerna IKT-krav och mental distansering visar på ett starkt 
negativt samband mellan variablerna, -.59 och p = .010 (se Figur 2). 

 Tabell 2. Deskriptiv statistik för låga- resp. höga IKT-krav och mental 
distansering 
	
Mental distans.   N        Medelvärde Std.avvikelse      

Låga IKT-krav     7   3.50  .58     

Höga IKT-krav  11   2.64  .72     

Total     18   2.97  .78       

	
T-testet visade en signifikant effekt för IKT-krav, t(16) = 2.68, p = .017, där de som uppgav 
låga krav skattade mental distansering högre.  
 Därmed går det att konstatera skillnader mellan grupperna i förhållande till mental 
distansering. Antagandet baserat på medelvärdena är att de som upplever låga IKT-krav 
skattar förmågan till mental distansering högre (M = 3.50, SD = .58) och de som upplever 
höga IKT-krav skattar förmågan till mental distansering lägre, M = 2.64, SD = .72 (se Tabell 
2). Resultatet är statistiskt signifikant vilket betyder att det sannolikt inte är en effekt som 
beror på slumpen (Djurfeldt m.fl., 2010). 

 Tabell 3. Deskriptiv statistik för låga- resp. höga IKT-krav och utövad 
gränsstrategi 
	
Work Life Ind.   N        Medelvärde Std.avvikelse      

Låga IKT-krav     7   2.93  .18     

Höga IKT-krav  11   3.22  .46     

Total     18   3.11  .39 						
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Gällande utövad gränsstrategi finns en liten medelvärdesskillnad mellan de som upplever 
låga (M = 2.93, SD = .18) respektive höga IKT-krav, M = 3.22, SD = .46 (se Tabell 3). I t-
testets jämförelse mellan grupperna återfinns dock ingen effekt, t(14) = -1.91, p = .077. 
Därmed påvisas inte några signifikanta skillnader mellan grupperna avseende 
gränspreferenser i föreliggande studie.  

Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultaten att tolkas och diskuteras utifrån tidigare forskning, 
teorier och relevant litteratur. Studiens huvudresultat går i linje med tidigare forskning i den 
meningen att höga IKT-krav (tillgänglighet- och responsförväntningar) kan kopplas till låg 
mental distansering (förmåga att stänga av tankar om arbete efter arbetsdagens slut), 
korrelationsanalysen förtydligar detta och visar på ett negativt samband mellan variablerna. 
Idag finns det fler yrken som präglas av komplexitet, det ställer högre krav på människors 
kognitiva förmågor och är en anledning i sig att poängtera betydelsen av mental distansering 
som återhämtningsprocess. I studien av Sonnentag m.fl. (2017) har återhämtning från 
arbetsrelaterade påfrestningar visat ett positivt samband med förmågan att stänga av arbete 
psykologiskt och kognitivt. Relaterat till enhetschefernas profession kan det motiveras 
särskilt viktigt eftersom IKT-kraven upplevs omfattande bland dem. I arbetet som enhetschef 
skulle ansvaret för verksamheten kunna vara en faktor som bidrar till att kraven på 
tillgänglighet upplevs omfattande. Det kan vidare spekuleras om det är uttalade regler som 
kommer från arbetsgivarens sida eller om det är egenskapade normer där organisationens 
kultur har spelat stor roll.  
 I jämförelsen mellan grupperna som upplevde låga respektive höga IKT-krav 
konstateras inga signifikanta skillnader i förhållande till utövad gränsstrategi. Föreliggande 
studie kan därmed inte statistiskt säkerställa att individerna i gruppen låga IKT-krav är de 
som har preferens för en särskild gränsstil. Det skulle kunna grundas i att andra faktorer är av 
större betydelse i sammanhanget. Exempelvis grad av gränskontroll, om den upplevs hög så 
kanske utövad gränsstrategi spelar mindre roll för upplevelsen. Tidigare forskning har betonat 
just gränskontroll som något centralt i sammanhanget och menar att det är avgörande för 
individens förmåga att skifta mellan roller och agera i enlighet med önskvärd strategi 
(Mellner m.fl., 2014). 
 Till skillnad från studien av Sonnentag och Fritz (2007) där segmentering som 
gränsstrategi associeras positivt med mental distansering och internet- och 
kommunikationsteknik till viss del förklarar sambandet, så påvisas det i föreliggande studie 
inte några skillnader i det avseendet. Segmenteringsstrategin vill placera beteenden, tankar 
och handlingar antingen i arbetets sfär eller i den privata sfären, där tid och plats är viktiga 
faktorer som skiljer dessa åt. Genom flexibla arbetsformer integreras arbetslivet och 
privatlivet i allt större omfattning, det gör att arbetets och hemmets sfärer blir mindre 
(Nippert-Eng, 1996). Våra möjligheter att välja gränsstrategi kan alltså ha begränsats av 
ytterligare en aspekt, där mobila arbetsredskap är en faktor som har möjliggjort för 
distansarbete. En annan förklaring till att utövad gränsstrategi inte visar på skillnader i denna 
studie kan ha att göra med att svaren endast analyseras på gruppnivå när det möjligen skulle 
ha störst användning på individnivå. Mätinstrumentet har praktisk användning i syfte att 
förstå individens preferenser och möjliggör att hitta lösningar som kan komma att blir 
centrala för individen att skifta mellan roller och känna balans mellan arbete och fritid. Det är 
ett sätt att ställa individens behov i förhållande till arbetets nya villkor i nytt ljus.  
 För att återknyta till frågeställningarna i inledningen av föreliggande studie så går det 
att konstatera att enhetschefen påverkas av att ständigt vara nåbar i den meningen att förmåga 
till mental distansering försämras när kraven på tillgänglighet och förväntningar på respons 
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ökar. Eftersom en tydlig majoritet skattar IKT-kraven högt går det att peka på att otillräckliga 
förutsättningar finns för att i professionen styra över tillgängligheten. Gällande vilken 
inverkan (o)befintliga gränser har på arbetstagaren i professionen som enhetschef så är det 
svårt att uttala sig eftersom resultatet om utövad gränssättning inte visar på statistisk 
signifikans. Utövad gränsstrategi skulle möjligen kunna vara av större värde på individnivå, 
vilket gör att analysen på gruppnivå inte säger så mycket inte sammanhanget. Till sist, 
gällande om det finns förväntningar på tillgänglighet från arbetsgivaren utanför arbetstid så 
går det att konstatera att det finns höga krav på tillgänglighet och responsförväntningar. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara arbetsgivaren som ställer dessa krav, varpå det finns 
anledning att förtydliga detta från arbetsgivarens sida.  
 Åtgärder som skulle tillämpas i det aktuella fallet är en tydlig policy för 
mobilanvändande (Derks m.fl., 2014) där det framgår riktlinjer som ger anställda något 
konkret att förhålla sig till. Eftersom enhetschefen är ytterst ansvarig för verksamheten kan 
det möjligen behövas ett nummer som går att nå vid krissituationer. Ett förslag är att ha 
komplementära enhetschefer där ansvaret för akutnumret kan alterneras, därmed skulle det 
undvikas att samtliga enhetschefer alltid är stand-by. Från arbetsgivarens sida kan det med 
fördel föras kontinuerlig dialog med enhetscheferna för att vara lyhörd inför situationer som 
skulle kunna innebära belastningar för den enskilde. Det skulle vara ett sätt att ta reda på 
omständigheter som gör att kraven övergår kontrollen, något som behöver upptäckas och 
åtgärdas i tid för att inte riskera att resultera i ett ansträngt tillstånd som kan vara negativt för 
hälsan (AFS 2015:4). En särskild arbetstidspolicy skulle tala om hur oreglerade arbetstider 
ska hanteras på den specifika arbetsplatsen, detta för att undvika krav om känslor att alltid 
behöva vara tillgänglig på fritiden.  
 Generellt sett är samspelet mellan chef och medarbetare grundläggande för att genom 
kommunikation och feedback explicit klargöra de ömsesidiga förväntningar som det 
psykologiska kontraktet innefattar (Aronsson m.fl., 2012). I det avseendet är det viktigt med 
samsyn för att undvika konflikter likväl som ömsesidigt lyssnande för att tillgodose, främst 
arbetstagarens, behov. Medarbetarsamtalet är ett tillfälle att integrera denna typ av frågor som 
rör flexibla arbetsvillkor, hur det påverkar den enskildes möjligheter att dra gränser mellan 
arbete och fritid.  På så vis skapar arbetsgivaren sig en bild av hur den enskilde utformar sitt 
arbete och kan vägleda samt hjälpa till att exempelvis prioritera arbetsuppgifter om det finns 
behov av det. Det skulle kunna ses som ett verktyg för arbetsgivaren att fullgöra sitt ansvar 
för att upprätthålla och/eller förbättra faktorer i arbetsmiljön (AFS 2001:1).  
 Det gränslösa arbetet innebär att det traditionella har avreglerats avseende arbetstidens 
förläggning och platsen för utförandet av arbetsuppgifter, därmed har stort ansvar för 
arbetslivets villkor ålagts arbetstagaren (Allvin m.fl., 2006). Det innebär att individen till stor 
del planerar sitt arbete, utvecklar strategier för att bemästra det och hittar sätt att balansera 
arbetsliv och privatliv. Planering kan tänkbart vara positivt för känslan av kontroll, att 
formulera bestämmelser för sig själv att vid ett begränsat antal tillfällen under veckan läsa 
mail, SMS eller ringa samtal på kvällar eller helger på sin arbetsmobil kan förhoppningsvis 
hjälpa att det inte görs slentrianmässigt varje kväll. Det är ett sätt att undvika krav på att 
ständigt känna sig tillgänglig och tvungen att respondera arbetsrelaterade meddelanden 
omedelbart. Ett annat är att ägna sig åt aktiv återhämtning som att träna och umgås i sociala 
sammanhang, det är exempel på aktiviteter som främjar bortkopplingen av arbete (Kecklund, 
2018) och det är först när tankar om arbete stängs av som mental distansering som 
återhämtningsprocess kan aktualiseras. 
 Om mental distansering är lika viktigt som att fysiskt vara ifrån arbetet (Sonnentag & 
Fritz, 2007) så kan fokus från arbetsgivaren med fördel riktas dit i förebyggande syfte. 
Informations- och kommunikationsteknikens utveckling går snabbt framåt, i relation till hur 
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många år mobila enheter har funnits. Digitaliseringen är en tidsepok som fortsatt innebär 
förändringar för oss människor och som sannolikt kommer att göra det lång tid framöver. Det 
gäller för organisationer att ligga steget före. Inte i förhållande till teknikens framfart för det 
verkar närmast omöjligt, men till människor, dess välmående och hälsa. Arbetslivet är en 
föränderlig kontext vilket gör att nya aspekter gör sig gällande och resulterar i nya 
förutsättningar för anställda. Därför måste arbetsmiljön kontinuerligt riskbedömas så att 
insatser kan vidtas på ett systematiskt och medvetet sätt.  
 Det ekonomiska perspektivet är ett annat att beakta. Reaktiva insatser kan innebära 
omfattande kostnader för organisationen men framför allt medför det mänskligt lidande som 
kan vara svårt, eller till och med omöjligt att reparera med sjukskrivningar som sista utväg 
(Allvin m.fl., 2006). Det är argument för att investera i promotivt och hälsofrämjande arbete 
snarare än efterbehandlande åtgärder (Aronsson m.fl., 2012). Flexibla arbetsvillkor har ingen 
värdering i sig, men de innebär olika saker för individer som har skilda förutsättningar, 
livssituationer, gränssättningspreferenser och bemästringsstrategier. Att skapa balans mellan 
arbete och fritid har i det närmaste kommit till att bli en individuell angelägenhet där det 
ställs höga krav på individen att bemästra villkoren (Allvin m.fl., 2006). Den nya mer flexibla 
arbetssituationen behöver inte nödvändigtvis bestå av en mängd nya regler då de gamla har 
frångåtts, men den ”nya” situationen behöver definieras och uppmärksammas som en naturlig 
del av arbetet (AFS 2001:1). Det skulle kunna ske i samband med regelbundna 
arbetsplatsträffar som en stående punkt i dagordningen och det skulle kunna vara en 
återkommande del i medarbetarbetarsamtalet.  
 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) medför stora möjligheter för 
organisationer att bli globala, möta marknadens behov, bli effektiva och öka produktiviteten. 
För den enskilda individen innebär IKT flexibilitet som genererar nya villkor, främst vad 
gäller när och var arbete utförs. För vissa människor innebär det frihet, för en del till och med 
en förutsättning, för att få livspusslet att gå ihop. Samtidigt innebär IKT nya krav i form av 
förväntningar på bland annat tillgänglighet och respons även utanför arbetstid. Om kraven 
övergår den upplevda kontrollen finns risk att det resulterar i belastningar hos individen. Det 
faktum att arbetstidens- och arbetsplatsens förläggning styrs av arbetstagaren i flera yrken i 
det moderna arbetslivet, innebär trots allt att arbetsmiljöansvaret fortfarande åligger 
arbetsgivaren. Därför behövs tydliga policys och ett strukturerat arbete för att skapa ett nytt 
regelverk då det gamla, helt eller delvis, har demonterats (Allvin, 2006). Tydliga ramar för 
arbete skulle dessutom vara ett sätt att öka den enskilda arbetstagarens känsla av kontroll. När 
det finns något att förhålla sig till skapar det en struktur där arbetsgivaren kan fullgöra sitt 
ansvar för arbetsmiljön samtidigt som det gynnar den enskilda arbetstagaren som får bättre 
förutsättningar att upprätthålla god hälsa. Med tanke på att arbetstagaren är organisationens 
viktigaste resurs och troligen den mest komplexa, behöver hälsa och välmående vara ett 
arbete i framkant för att skapa en personalpolitik som är hållbar i ett långsiktigt perspektiv. 
  Sammantaget har informations- och kommunikationsteknik skapat förutsättningar för 
distansarbete som i sin tur gett utrymme för nya normer. Människans behov av att strukturera 
och kategorisera saker i sin omgivning har inte förändrats och även om det kan argumenteras 
för att skillnaderna mellan det gamla och det nya arbetslivet inte är så stora, att jämförelsen är 
överdriven (Allvin m.fl., 2006), så vore det riskfyllt att lämna kontrollen åt slumpen. 
Relationen mellan individen och organisationen behöver kontinuerligt omprövas och 
anpassas för att å ena sidan effektivisera verksamheten och å andra sidan främja individens 
prestationer och välbefinnande (Aronsson m.fl., 2012).  
 



16 
	

 

 

Metoddiskussion 
 
Trots att det förekommer statistiska skillnader bör studiens resultat betraktas med försiktighet 
i och med att urvalet är litet, det gör att även generaliserbarheten begränsas (Djurfeldt m.fl., 
2010). Att ha i åtanke är också att det kan finnas fler aspekter än IKT-krav som potentiellt 
skulle kunna försvåra mental distansering från arbete. Aronsson m.fl. (2012) tar upp att olika 
typer av olösta frågor eller konflikter i arbetet är ytterligare saker som kan ge upphov till 
svårigheter att koppla bort tankar om arbete på fritiden. Det är något som kan komma att 
påverka resultatet vilket man i framtida forskning behöver ta i beaktning och kontrollera för.  
 Tillvägagångssättet är transparent beskrivet i metodavsnittet och enkäten finns 
bifogad (bilaga 2) vilket underlättar för replikerbarhet av studien. För att se till validiteten 
genomfördes en pilotstudie (se metod) med oberoende personer som fick besvara den. De 
fick sedan ett antal följdfrågor som kunde ge svar på enkätens kvalitet. Det går att spekulera 
kring om en webbaserad enkät ger lägre svarsfrekvens eller om det i föreliggande fall var en 
tillfällighet. Eftersom studien rör arbetsrelaterade frågor skulle det kunna vara en orsak, att 
enkäten dessutom distribuerades via mail och inte genom personlig kontakt skulle kunna vara 
en annan. Kanske finns det finns risk att känna sig osäker på att deltagandet är anonymt, eller 
så beror det externa bortfallet helt enkelt på tidsbrist.  
 Med ett större urval eller vart fall ökad svarsfrekvens hade det i sammanhanget varit 
intressant att ställa upp hypoteser och predicera samband för att sedan pröva det i praktiken. 
Med tillräckligt underlag hade det gått att genomföra regressionsanalyser för att se hur 
variablerna förhåller sig till varandra och om det finns samband som går att härröra till en 
större population (Djurfeldt m.fl., 2010). 
 

Framtida forskning 
 
I liknande studier som den föreliggande skulle det vara intressant att titta närmare på till 
vilken grad informations- och kommunikationskrav är uttalade krav som ställs av 
arbetsgivaren respektive i vilken utsträckning det handlar om normer som skapats i 
organisationskulturen (Derks m.fl., 2014) eller på individnivå genom tolkningar av det 
psykologiska kontraktets innebörd och betydelser. Det skulle även i framtida forskning vara 
av intresse att undersöka om det finns skillnader i gränspreferenser sett till ålder och kön. 
Generationer som växt upp i samtid med digitaliseringens utveckling har de till exempel 
lättare att integrera arbete och fritid? Har äldre/yngre, män/kvinnor lättare respektive svårare 
att distansera sig mentalt från arbete, finns det skillnader och hur ser dem i så fall ut.  

 

Slutsats 
 
I professionen som enhetschef försvagas möjligheterna att dra gränser mellan arbete och fritid 
av de som upplever omfattande IKT-krav (tillgänglighet och responsförväntningar), för dem 
blir det svårare att stänga av tankar om arbete på fritiden. I föreliggande studie utgörs de av 
majoriteten men resultatet betraktas med viss försiktighet eftersom deltagarantalet är lågt, 
varför några generella slutsatser inte bör dras. Den praktiska relevansen är däremot av värde i 
sammanhanget då det finns ett mått på nuläget att arbeta utifrån. Denna studie kompletterar 
tidigare forskning i den meningen att liknande mönster går att se (höga IKT-krav, sämre 
mental distansering). Hittills finns det relativt begränsat med forskning gällande vad 
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arbetslivets förändrade villkor har för effekter på människor ur arbetsmiljösynpunkt (Allvin 
m.fl., 2006). Därtill har den teknologiska utvecklingen skapat möjligheter men även genererat 
nya krav där potentiella konsekvenser är av intresse för arbetsgivaren att identifiera för att 
anställda inte ska hamna i situationer som skapar ohälsa (Derks m.fl., 2012). För individen 
handlar det om att få förutsättningar att hantera de nya kraven och själv hitta strategier för att 
bemästra villkoren i syfte att känna balans mellan arbetets och privatlivets sfärer. Mobila 
arbetsredskap ger upphov till strukturer som innebär nya förutsättningar och normskapande, 
men de ersätter inte de gamla över en natt (Allvin m.fl., 2006) varför vi befinner oss i ett 
gränsland mellan det gamla traditionella och det nya flexibla.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vill du delta i en studie om flexibelt arbete? 
 
Jag heter Linnéa och läser sista kursen på magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa med 
inriktning beteendevetenskap vid Umeå universitet. Jag ska nu avsluta min utbildning med en 
uppsats där jag genom en enkätundersökning har för avsikt att titta närmare på upplevelsen av 
fenomenet Det gränslösa arbetet. Det som sker i samhället till följd av teknologins utveckling 
är att de gränser som tidigare naturligt skilt arbete och fritid åt numera luckras upp, en relativt 
ny situation som det senaste decenniet har blivit ett uppmärksammat forskningsområde.  
 
Samtliga enhetschefer i förvaltningen har möjlighet att delta i studien, enkäten skickas med 
en länk här nedanför och beräknas ta cirka 5-10 minuter att besvara. Deltagandet är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas om så önskas. Enskilda svar kommer inte att rapporteras till 
organisationen utan svaren kommer endast att analyseras på gruppnivå. Deltagandet är 
anonymt och samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande är 
viktigt och skulle betyda mycket för mig. 
 
För att svara, gå till länken:  
…  
 
Efter avslutad studie kommer du ha möjlighet att ta del av resultatet.  
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig:  
Linnéa Åhlén Nyström, Student vid Umeå Universitet, telefon:  
073-xxx xx xx 
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Bilaga 2. Enkäten 
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