
 
 
 

INSTITUTIONEN	FÖR	PSYKOLOGI	
	

 
 
 
 
 
 
 
 

Hur	upplever	och	hanterar	tjänstepersoner	
hemarbete	i	"The	New	Normal"?	
	
How	does	employees	experience	and	manage	
teleworking	in	“The	New	Normal”?		

 
Ruaa	Abbas	
Josefin	Flomén	
Vilma	Seth	

 
 

Kandidatuppsats	HT	2020	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
Handledare:	Ulf	Ericsson	
Examinator:	Mats	Dahl 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Working from home is a growing phenomenon due to technical advances, that 

became highly topical with the 2020 Covid-19 virus outbreak and the 

government's recommendations on telework that followed.  

The study aims to investigate how people are affected by working from home, 

based on the border theory on border management strategies and perceived 

border control, as well as how they perceive working from home and what 

strategies they use to manage the new working situation. To answer this a 

mixed study was conducted including a survey (N = 77) and six semi-

structured interviews. The quantitative result showed that health is affected by 

both border management strategy and border control, both alone and together, 

where integrators and individuals with high border control had better health. 

The degree of work- or nonwork-interrupt did not seem to affect health. The 

qualitative material was analyzed using thematic analysis and showed that 

space, time, and technology were used as border management strategies. The 

analysis also showed that the teleworkers enjoyed the higher flexibility that 

came with working from home, especially in relation to children and family 

life, and that a new kind of breaks from work has arisen. We suggest further 

research on this topic, with a broader sample of different age groups and living 

conditions as well as longitudinal studies to measure the long-term effects of 

telework. 
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Sammanfattning 

Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev 

högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med 

Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas 

av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd 

gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att 

hantera den nya arbetssituationen. För att besvara syftet gjordes en blandstudie som 

bestod av en enkät (N = 77) och sex semistrukturerade intervjuer. Det kvantitativa 

resultatet visade att hälsa påverkas av både gränshanteringsstrategi och gränskontroll, 

där integrerare och personer med hög gränskontroll hade bättre hälsa. Det kvalitativa 

materialet analyserades med tematisk analys och visade att plats, tid och teknik 

användes som gränshanteringsstrategier. Analysen visade även att hemarbetarna 

uppskattade den ökade flexibilitet som hemarbetet innebär, särskilt i förhållande till 

barn och familjeliv och att en ny typ av pauser från arbetet uppstått. Vi föreslår 

vidare forskning inom området med ett större och bredare urval där fler 

ålderskategorier och hemförhållanden undersöks samt longitudinella studier om hur 

hemarbetet påverkar hälsan över tid.  

 

Nyckelord: Hemarbete, Arbeta hemifrån, Distansarbete, Covid-19, Corona, 

Gränsteori, Gränshanteringsstrategi 
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Hemarbete i "The New Normal" 

Under de senaste decennierna har stora förändringar skett inom teknologi och inte minst 

genom digitalisering i samhället och arbetslivet. Denna utveckling av informations- och 

kommunikationsteknik har lett till både flexiblare arbetssätt och flexiblare 

arbetsorganisationer (Atkinson 1984, Towers et al., 2006, Allvin et al., 2011). Användning av 

bärbara datorer och smartphones har möjliggjort mobilt arbete utanför 

kontorets/arbetsplatsens gränser för många människor. Anställda kan nu arbeta hemma eller 

på resande fot, på och utanför arbetstid (Allvin et al. 2006; Allvin et al. 2011; Chesley 2014). 

Man kan idag utföra sitt arbete oavsett tid och plats, vara mer tillgänglig för arbetet och 

arbetsgivaren utanför en fast arbetsplats och den fasta arbetstiden (Grant et al., 2013) samt 

vara tillgänglig för privata ärenden under arbetstid på arbetsplatsen (Demerouti et al. 2014; 

Palm et al., 2020). Faktum är att många arbetsplatser kräver denna sorts integration mellan 

arbete och privatliv från de anställda genom att dela ut mobiltelefoner och uttalat eller outtalat 

förvänta sig tillgänglighet även utanför arbetstid (Kreiner, 2006), vilket har försvårat 

gränsdragningen mellan arbete och privatliv. Merparten av arbetet har dock fortfarande i regel 

bedrivits på en av arbetsgivaren anordnad plats, kontoret. Under våren 2020 nådde Covid-19 

Sverige och många arbetsgivare följde Folkhälsomyndighetens rekommendation att låta 

personalen arbeta hemifrån i så hög utsträckning som möjligt. I och med utbrottet 

påskyndades processen mot det nya gränslösa arbetslivet, The New Normal (Savić, 2020), då 

en stor del av tjänstesektorn plötsligt började arbeta hemifrån på heltid 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Det väcker många frågor om hur den stora och oväntade 

förändringen påverkat de anställdas mående, prestation och liv liksom frågan om samhället 

någonsin kommer att återgå till samma kontorsbundna arbetsliv som innan Covid-19. 

Kommer hemarbete och digitala möten att vara The New Normal, ett arbetsliv som inte 

är bundet till en fysisk plats, med digitala möten och hemmakontor som norm? Utifrån detta 

väcktes idén om att undersöka hur tjänstepersoner upplever flytten från arbetsgivarens kontor 

till hemmet samt hur de hanterar denna omställning. Vilka strategier tar de till för att skilja 

mellan arbetsliv och privatliv, om det är möjligt, och vilka är det som gynnas respektive 

missgynnas av omställningen? Enligt Kreiner et al. (2009) och flera andra forskare skiljer sig 

individer systematiskt åt i hur de hanterar gränsen mellan arbetets och privatlivets domäner. 

Gränshanteringen mellan arbetsliv och privatliv brukar beskrivas utifrån två strategier; 

segmentering och integrering (Nippert-Eng 1996, Ashforth et al., 2000; Clark, 2000; Kossek 

et al., 2006; Kreiner et al., 2009; Mellner et al., 2012). I den här studien benämns de som i 
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högre grad använder strategin integrering för integrerare, medan de som föredrar strategin 

segmentering kallas för segmenterare. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är 

strategier människor föredrar och använder sig av för att hantera gränsen och de olika 

domänernas skiftande krav, inte någonting människor är. Begreppen används också av 

tongivande svenska forskare på området (se ex. Mellner et al., 2012 och Palm et al., 2020). I 

sin studie efterfrågar Kossek et al. (2012) mer forskning som identifierar och mäter hur dessa 

gränshanteringsstrategier påverkar arbete och privatliv.  

Det är därmed intressant att fördjupa deras forskning och undersöka upplevelsen och 

hanteringen av det nya hemarbetet utifrån om man är integrerare, som inte har något emot att 

arbets- och privatliv integreras i varandra, eller segmenterare, som föredrar att hålla de två 

sfärerna isär. Vi vill också undersöka om upplevd gränskontroll (kontroll över gränsen mellan 

arbete och privatliv, Kossek et al., 2006) spelar någon roll i sammanhanget. Forskare har 

tidigare undersökt personer som arbetar hemifrån och som sökt en tjänst med vetskap om att 

den innebär mycket hemarbete eller helt och hållet sker på distans (se exempelvis Huws et al., 

1990; Wakefield 1980; Kylin 2007). Det har även gjorts forskning om balansen mellan arbets- 

och privatliv i det moderna arbetslivet, med informations- och kommunikationsteknik som 

möjliggör arbete hemma och privatliv på jobbet, men där jobbet fortfarande i huvudsak sker 

på kontoret. Det skiljer denna studie från tidigare forskning är att den undersöker hemarbete 

som inte är självvalt, det vill säga personer som inte medvetet sökt sig till en tjänst som 

innebär mycket hemarbete, utan som till följd av Covid-19 fått ändra arbetsform. 

Gränsteori / Boundary Theory 

Gränsen mellan arbete och privatliv har gått från 1900-talets tydliga och självklara gräns 

(då personer antingen var på arbetet eller inte) till att ha en mer flytande och förhandlingsbar 

karaktär (Clark, 2000; Mellner et al., 2012). Inte minst brukar detta attribueras till ICT:ernas 

(Information Comunication Technologies) inträde i såväl privat- som arbetsliv (Kossek & 

Lautsch, 2012; Mellner et al., 2014; Park et al., 2019). Med hjälp av smarta telefoner och 

laptops nås människor överallt och när som helst. I takt med den här förändringen har 

forskningen kring gränskontroll och gränshantering förändrats, från segmenteringsmodellen 

som såg de två världarna som helt separata enheter, till studier av hur människor förhandlar, 

omförhandlar och hanterar gränsen mellan de två allt mer flytande domänerna (Mellner et al., 

2012). Boundary theory eller gränsteori brukar tillskrivas Christena Nippert-Eng (1996) och 

teorin hävdar att man inte kan dra en knivskarp gräns mellan arbete och privatliv, gränsen är 

flytande och den omförhandlas och förändras under livets olika delar, och framförallt 

överlappar de två domänerna (arbete och privatliv) varandra. En tongivande utveckling av 
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gränsteorin är Sue Campbell Clarks (2000) Work/Life Border Theory. Teorin är ett försök att 

förklara interaktionen mellan individen som går mellan arbete och fritid (border-

crossers/gränsöverskridare) och deras arbete respektive familjeliv för att förutse när en 

konflikt uppstår och ge ett ramverk för hur man uppnår balans mellan de två. Teorins syfte är 

att beskriva och förutse varför det antingen råder konflikt eller balans/harmoni (Work Life 

Balance, WLB) mellan arbete och hemmaliv. WLB definieras av Clark (2000) som 

tillfredsställelse och hög funktionalitet på både arbetet och privat, med en låg nivå av konflikt 

mellan de två rollerna. WLB är det människor strävar efter att uppnå när de tar till de olika 

gränshanteringsstrategierna integrering eller segmentering (Clark, 2000).  

Work/Life Border Theory använder sig av fyra centrala begrepp, dessa är domäner, 

gränser, gränsöverskridare och gränsvakter och andra domänmedlemmar (Clark, 2000). 

De två domänerna; arbetet och familjen 

Work/Life Border Theory menar att kraven som ställs på individen i de två domänerna 

privatliv och arbetsliv är så olika varandra att de kan liknas med att resa mellan två länder där 

helt olika språk och kultur brukas. När gränsöverskridarna dagligen går mellan dessa två 

”länder” skiftar de samtidigt fokus, mål och beteende för att möta de krav som ställs på dem i 

respektive domän (Clark, 2000). Varje domän har sina symboler och manifestationer, 

individer klär sig och beter sig exempelvis olika i de olika domänerna (Nippert-Eng, 1996). I 

olika studier benämns motsatsen till arbetsliv/arbetsrollen/arbetstiden olika. I Clarks (2000) 

studie benämns tiden utanför arbetet som familjeliv (family life)/familjerollen. I den här 

studien kallas istället livet utanför arbetet för privatliv och tiden utanför arbetet för icke-

arbetstid, då hur den tiden ser ut och används (med vänner, familj, husdjur, hobbies) varierar 

mellan individer. Privatliv motsvarar således familjeliv. I förhållande till begreppet WLB så 

motsvarar privatliv engelskans ”Life”. 

Gränserna mellan arbete och privatliv 

Mellan de två domänerna finns själva gränserna, de är fysiska (arbetsplatsen, hemmets 

väggar), temporala (när på dygnet är det dags för arbete respektive privatliv) och 

psykologiska (vilka mentala ramverk används i respektive domän och hur skiljer sig beteende 

och känslouttryck åt mellan domänerna?) (Clark, 2000). Gränserna karaktäriseras av deras 

genomtränglighet (permeability), hur lätt det är att gå emellan dessa två världar och hur lätt de 

kan införlivas i den andra domänen (Nippert-Eng, 1996). Även om den fysiska gränsen är 

tydlig, så kan den ändå vara väldigt genomtränglig. Clark (2000) ger exemplet med ett 

hemmakontor, som avgränsas av en tydlig dörr från resten av hemmet, men där 

familjemedlemmar kanske har en vana att ofta knacka på och ställa frågor, och på så vis bryts 
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gång på gång gränsen mellan arbete och familjeliv. Ett exempel på genomtränglighet av 

psykologiska gränser är att individer kan ta med sig hem hur de mår på jobbet, och vice versa 

(Clark, 2000).  

Ett återkommande begrepp inom gränsteori är work-to-home conflict och home-to-work 

conflict. Begreppen myntades av Greenhaus och Beutell 1985 och används för att beskriva när 

att beskriva när arbetet stör/kommerer i konflikt med privatlivet (work-to-home conflict) och 

tvärtom (home-to-work conflict). Forskarna identifierade tre sorters konflikter; tidsbaserade, 

beteendebaserade och stressbaserade (eng. strain-based) (Greenhaus & Beutell, 1985). 

Tidsbaserade konflikter uppstår när den tid som behöver läggas i den ena domänen gör det 

svårt att uppfylla sina åtaganden i den andra domänen. Beteendebaserade konflikter uppstår 

när ett beteende som förväntas av en i en viss domän appliceras i den andra domänen, som har 

motstridiga krav. Clark (2000) ger exemplet när en arbetstagare på en arbetsplats med 

kundmöten förväntas bete sig som att hen är glad och vänligt inställd, oavsett hur hen mår 

eller känner inför kunden. Samma beteende hemma är inte acceptabelt, då familjemedlemmar 

förväntas visa sina äkta känslor. De stressrelaterade konflikterna uppstår när krav som skapar 

stress i den ena domänen påverkar måendet och beteendet i den andra domänen. 

Stressrelaterade konflikter korrelerar med otydliga arbetsroller, och låg nivå av stöd från 

chefen (Greenhaus & Beutell, 1985). Däremot så kan autonomi i arbetet minska work-to-

home conflict (Greenhaus & Beutell, 1985).  

När privatlivet avbryter arbetet eller tar plats i arbetets domän så kallas det nonwork-to-

work interruption, när arbetet tar plats i ditt privata liv kallas det work-to-nonwork 

interruption (Delanoeije et al., 2019). Ett exempel på nonwork-to-work interruption är när 

barnen går in i arbetsrummet under arbetsdagen, ett exempel på work-to-nonwork interrupt är 

när arbetstelefonen ringer under familjemiddagen. Dessa är inte nödvändigtvis negativa, till 

skillnad från work-to-home/ home-to-work conflict, utan avser alla tillfällen då den andra 

domänen gör sig påmind.  

 Gränserna mellan domänerna skiljer sig åt vad gäller hur flexibla de är, hög flexibilitet 

är det som karaktäriserar det moderna arbetslivet, där individer kan jobba vart som helst ifrån 

och vilken tid på dygnet som helst. Även vad gäller flexibilitet finns det en psykologisk 

aspekt där människor tänker på arbetet hemma och tvärtom. Finns både hög genomtränglighet 

och hög flexibilitet skapas en sammansmältning av de två världarna, ett sorts gränsland som 

varken tillhör den ena eller den andra domänen (Clark, 2000). Tillsammans avgör dessa tre 

faktorer (genomtränglighet, flexibilitet och sammansmältning) hur skarp gränsen är mellan de 
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två domänerna. Gränsen kan vara olika stark åt olika håll och det kan därför vara lättare att 

korsa gränsen från det ena eller andra hållet (Nippert-Eng, 1996). 

Gränsvakter 

Gränsvakter, oftast chefer och partners, men kan även vara hemmavarande barn eller 

kollegor, kan underlätta eller försvåra balansen mellan arbete och privatliv. Detta beroende på 

hur flexibla gränsvakterna är, hur de själva drar gränser mellan domänerna och hur de 

definierar respektive domän (Clark, 2000). Hur väl förstår chefen kraven som ställs på den 

anställde från familjen och hur väl förstår partner och andra familjemedlemmar vikten av 

åtaganden på arbetet och när de behöver prioriteras? Detta kallas ”other-domain awareness” 

bland domänmedlemmarna (Clark, 2000). Hur mycket engagemang, förståelse och 

överseende gränsvakterna har för gränsöverskridarnas andra domän påverkar kraftigt hur de 

mår (Clark, 2000). En studie av kvinnor som återvände till arbetet efter mammaledighet 

visade hur kombinationen av en stöttande chef och en stöttande partner avsevärt minskade 

stress i övergången mellan ledighet och arbete (Repetti, 1987, refererad i Clark, 2000). 

Graden av stöd för den andra domänen är starkt relaterad till graden av work/life conflict 

(Clark, 2000).  

Gränskontroll / Boundary Control 

Ett centralt begrepp inom gränsteori är gränskontroll. Upplevd gränskontroll beskriver 

individens egen uppfattning om sin kontroll över gränsen mellan arbete och privatliv (Kossek 

et al., 2012). Gränskontrollen går från hög till låg, där hög gränskontroll korrelerar med låg 

work-to-home../ home-to-work conflict, och tvärtom (Kossek et al., 2006). Kossek och 

Lautsch fann i en annan studie att personer med hög upplevd gränskontroll hade bättre WLB 

än personer med låg gränskontroll, och att sambandet fanns oavsett andra faktorer, såsom hur 

mycket respektive domän inkräktade i den andra och vilken gränshanteringsstrategi personen 

använde sig av (Kossek & Lautsch 2008, refererat i Kossek et al., 2012). Ett exempel på hög 

gränskontroll är när individen själv kan styra helt över när och var hen arbetar (Clark, 2000). 

Det kan dock vara så att en sådan oreglerad arbetssituation, i avsaknad av ett tydligt slut på 

arbetsdagen skapar en låg gränskontroll, då arbetet inte har tydliga gränser och individen i 

praktiken kan arbeta hela tiden och överallt (Mellner et al., 2014). Flexibla arbetsvillkor kan 

således ligga till grund för både hög och låg gränskontroll.  

Gränshantering / Boundary Management 

Människor rör sig idag ständigt över gränsen mellan arbete och privatliv och vid 

hemarbete är gränsen än mer diffus då den endast är temporal, om ens det. Detta då det 

eventuellt finns en viss tid för arbetet, men inte längre en viss plats. För att hantera detta, och 
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uppnå gränskontroll, tar människor till olika gränshanteringsstrategier som går ut på att 

antingen integrera eller segmentera arbete och privatliv (Nippert-Eng, 1996). Då få människor 

har de två domänerna totalt integrerade eller segmenterade brukar man tala om att relationen 

mellan arbete och fritid kan analyseras utifrån ett spektrum som sträcker sig från hög 

integrering till hög segmentering (Nippert-Eng, 1996), där människor har preferenser för 

antingen starka eller mer genomträngliga gränser mellan arbete och privatliv (Mellner et al., 

2014). De som föredrar starka gränser har en preferens för gränshanteringsstrategin 

segmentering (segmenterare) och de som föredrar de mer flytande har en preferens för 

integrering (integrerare).  

Segmenterare föredrar att hålla arbete och privatliv isär och tar till olika 

segmenteringsstrategier för att segmentera och hålla isär arbete och privatliv (Clark, 2000). 

Strategierna kan vara till exempel fysiska, som att bara arbeta på kontoret (Kossek & Lautsch, 

2012) eller tekniska, som att stänga av jobbtelefonen på helgen (Park et al., 

2019). Segmenterare kan ha svårt att psykologiskt skifta mellan de två rollerna/domänerna 

privatliv och arbetsliv, men kan å andra sidan dra nytta av möjligheten att ”stänga av” den 

icke-aktiva/aktuella domänen, vilket motverkar stress och utbrändhet (Ashforth et al., 2000).  

Integrerare, personer som använder strategin integrering, föredrar istället att uppnå 

WLB genom att integrera privatliv och arbetsliv. Att låta jobbmailens notiser vara aktiverade 

på telefonen efter arbetstid, ta personliga samtal på jobbet, eller arbeta hemma vid köksbordet 

efter arbetstid är exempel på integrerande strategier (Kossek, 2006; Park et al., 

2019). Integrerare har påvisats ha en högre grad av work-life conflict men blir å andra sidan 

mindre störda när arbetet avbryter privatlivet (work-to-life interruption) (Olson-Buchanan & 

Boswell, 2005). Integrerare har också funnits ha lättare att gå mellan de två 

rollerna/domänerna (Ashforth et al., 2000). 

Kossek och Lautsch (2012) menar att skillnaderna i gränshanteringsstrategi är ett 

resultat av individens gränspreferenser (preferens för flexibla gränser, genomtränglighet, 

riktning) och roll-centralitet. De menar också att det är individens möjlighet att använda den 

gränshanteringsstrategi som hen föredrar som predicerar grad av work-life conflict (Kossek & 

Lautsch, 2012).  

Palm et al. (2020) har i sin forskning om det digitala arbetslivet vidareutvecklat teorin 

till att innefatta sju olika gränshanteringsstrategier, se tabellen nedan för en beskrivning av 

varje strategi. Särskilt lägger de vikt vid att gränsen kan dras olika hårt åt olika håll, 

genomträngligheten varierar på så vis att privatlivet kan tillåtas ta plats i arbetslivet men inte 
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tvärtom (privatlivsintegrerare) och att strategierna kan vara temporalt eller fysiskt bundna 

(tids- respektive platssegmenterare).  
Tabell 1 - En förenklad sammanställning av digitala gränshanteringsstrategier (Palm et al., 2020) 

Totalsegmenterare Håller isär arbete och övrigt liv, både var och när olika privatrelaterade och 
arbetsrelaterade aktiviteter utförs. Jobbar inte/mycket sällan med digitala 
arbetsuppgifter under ledig tid i t.ex. hemmet, och ägnar sig inte/mycket 
sällan åt digitala privatrelaterade aktiviteter under arbetstid och på 
arbetsplatsen. 

Tidssegmenterare Håller isär arbete och övrigt liv genom att sätta gränser för vad som är 
arbetstid och vad som är ledig tid. Jobbar inte/mycket sällan med digitala 
arbetsuppgifter under ledig tid och ägnar i sig inte/mycket sällan åt 
privatrelaterade digitala aktiviteter under arbetstid. Platsen för t.ex. arbetet 
kan dock variera (hemmet, tåget, bilen). 

Platssegmenterare Håller isär arbete och övrigt liv genom att sätta gränser relaterade till platser. 
Jobbar inte/mycket sällan med digitala arbetsuppgifter på andra platser än de 
som är relaterade till arbetet (tex arbetsplats, hos kund) och ägnar i sig 
inte/mycket sällan åt digitala privatrelaterade aktiviteter på arbetsrelaterade 
platser. Tiden för arbetet kan dock variera och förekomma utanför ordinarie 
arbetstid. 

Arbets-integrerare Digitala arbetsrelaterade aktiviteter utförs ofta under ledig tid och i den 
privata sfären, men digitala privatrelaterade aktiviteter utförs inte/mycket 
sällan under arbetstid och/eller på arbetsplatsen. 

Privatlivs-

integrerare 

Digitala privatrelaterade aktiviteter utförs ofta under arbetstid och/eller på 
arbetsplatsen, men digitala arbetsrelaterade aktiviteter utförs inte/mycket 
sällan i den privata sfären. 

Totalintegrerare Ägnar sig ofta åt digitala privatrelaterade aktiviteter under arbetstid och på 
arbetsplatsen och åt digitala arbetsrelaterade aktiviteter under ledig tid och i 
den privata sfären. Ingen gräns åt något håll vare sig var eller när de 
gränsöverskridande aktiviteterna utförs. 

Växlare Är inkonsekvent gällande digitala gränsöverskridande och/eller 
gränsupprätthållande aktiviteter. Har ett osystematiskt aktivitetsmönster för 
olika digitala privatrelaterade och arbetsrelaterade aktiviteter. 

 

 Anledningen till att strategierna varierar attribuerar Palm et al. (2020) till olika yrkens 

varierande karaktär, organisationens uttalade eller implicita förväntningar på de anställda, 

familjesituation och individuella preferenser. En intressant slutsats som forskarna drog var att 

trots att de medverkande ofta lät sig vara mer tillgängliga för den privata sfären än tvärtom så 

lade de mer tid på att utföra arbetsrelaterade aktiviteter under fritiden än vad de lade på 

privata aktiviteter under kontorstid. De var därmed mer tillgängliga för den privata sfären, 

men tidsmässigt gav de sig mer hän till arbetet (Palm et al., 2020).  

Gränsteorin har fått kritik för att den fokuserar allt för mycket på individen och 

individfaktorer och tar för lite hänsyn till hur samhälleliga faktorer (såsom rätt till vård av 
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barn, föräldraledighet, betald sjukfrånvaro med mera) påverkar gränshantering och work-life 

conflict (Piszczeck & Berg, 2014). 

Gränslöst arbete och “The New Normal” 

Det nya arbetslivet präglas av arbete som inte är reglerat av tid eller rum, använder sig 

av ICTs i hög grad och karaktäriseras av hög konkurrens på en global marknad (Allvin et al., 

2006). Det förknippas ofta med högkvalificerade yrken och nya osäkra anställningsformer. 

Arbetena är i högre grad än förut individfokuserade, där individens särskilda kunskaper, både 

tekniska och sociala, är de som ska ge den ett jobb på en hårt konkurrensutsatt marknad. Den 

individuella prestationen är i fokus i ett arbetsliv med otydliga eller obefintliga ramar (Allvin 

et al., 2006). I det nya gränslösa arbetet är det den anställdes uppgift att avgöra hur arbetet ska 

utföras, vart och när det skall ske (Allvin et al., 2006). Denna typ av flexibla arbeten 

karaktäriserar Allvin i en senare studie tillsammans med Mellner, Movitz och Aronsson 

(2012) som lågreglerade arbeten. Lågreglerade arbeten är arbeten som inte är reglerade i två 

eller tre av dimensionerna tid, rum, genomförande och samarbete. När författarna räknade 

förekomsten av lågreglerade arbeten 2012 fann de att ungefär 47% av svenska jobb var 

lågreglerade (Allvin et al., 2012).  

The New Normal är ett begrepp som ofta dyker upp när människor pratar om det nya liv 

som blivit norm i och med Corona-utbrottet. Men det används också för att beskriva det nya 

gränslösa arbetslivet, även innan pandemin drastiskt förändrade arbetsvillkoren (se 

exempelvis Taylor och Luckman, The New Normal of Working Lives, 2018). Men i och med 

Corona-pandemin tvingades många företag att snabbt ställa om till detta nya normala, även de 

som tidigare inte varit lågreglerade, och introducera nya tekniska lösningar för att 

arbetstagarna skulle kunna fortsätta jobba under de nya förutsättningarna (Carroll & Conboy, 

2020). Flera experter på området menar att en återgång till det kontorsdominerade arbetsliv 

som var norm inom tjänstesektorn innan Corona-pandemin är föga troligt (BBC, 2020; 

Deloitte, 2020), och anser snarare att pandemin skyndade på en process och en utveckling 

som redan varit igång länge (BBC, 2020). I en marknadsundersökning uppgav 74% av de 958 

tillfrågade verksamhetsledarna att de kommer låta personalen arbeta hemifrån i hög 

utsträckning även efter Corona-pandemin är över (Institute of Directors, 2020). Tre stora 

svenska undersökningar från Internetstiftelsen, Novus/TCO och Sifo/Randstad visar att 

önskan att fortsätta arbeta hemifrån också finns hos tjänstepersonerna, då 9 av 10 anger att de 

vill fortsätta arbeta hemifrån i någon grad även i framtiden (Internetstiftelsen, 2020; TCO, 

2020; Randstad, 2020) 
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Hälsa som en effekt av möjlighet att varva ner och återhämtning 

Hälsa kan mätas på många olika sätt, på senare år har stress-forskningen blivit allt mer 

intresserade av att undersöka möjligheten till återhämtning från stress, snarare än att studera 

stressfaktorer (Kylin, 2007). I Aronssons et als. (2003) studie av lärare fann man att gruppen 

som inte hade möjlighet att återhämta sig mellan arbetspassen hade mer ohälsa, mer 

sjukrelaterad frånvaro och sämre sjuknärvaro än i jämförande grupper. De undersökte lärare 

utifrån en teori om att den gruppen hade höga krav på närvaro i sitt yrkesutförande 

kombinerat med små möjligheter att mentalt koppla bort jobbet under sin fritid (Aronsson et 

al., 2003). Teorin säger att stress i det här fallet ackumuleras, och att det är just den 

ackumulerade stressen som är skadlig för individen; om en individ efter en stressig dag eller 

vecka inte kan återhämta sig för att nå en den ursprungliga bas-nivån så uppstår ohälsa 

(Aronsson et al., 2003). Återhämtning nås genom att individen sover eller deltar i aktiviteter 

som är avstressande och frånkopplat de krav som skapar stress (Kylin, 2007). Upprepad stress 

utan att bas-nivån nås mellan stresstoppar gör att det stressystem som triggas i kroppen (det 

allostatiska systemet) sätts ur funktion (Aronsson et al., 2003). Effekten blir att individen 

antingen inte längre kan varva ner, eller att den tvärtom inte längre lyckas allokera resurser till 

systemet när det behövs, för att möta och hantera en stressig situation (Aronsson et al., 2003). 

Kylin (2007) kopplar ihop Allvin et als. teorier om det gränslösa arbetslivets ökade krav och 

de allt otydligare gränserna mellan arbete och privatliv med att även privatlivet rymmer högre 

krav idag.  

Tidigare forskning: Hemarbete 

Vid tidpunkten då denna studie skrevs fann vi inte några publicerade vetenskapliga 

artiklar om psykologiska effekter av hemarbete under nuvarande Corona-pandemi, som utgick 

från empiri som samlats in under den aktuella perioden (från mars 2020 och framåt). Detta 

förklaras av att situationen är så pass ny och att studierna som säkerligen pågår inte hunnit 

publicerats ännu. Istället har tidigare studier om effekter av hemarbete, liksom nya studier 

men som använder data insamlad innan pandemin studerats. Det bör poängteras att det 

sannolikt finns psykologiska effekter av att arbeta hemma under en pandemi som saknas i 

tidigare forskningen om hemarbete. Aktuella studier på effekter av Covid-19 på mental hälsa 

har till exempel visat att osäkerhet har en positiv korrelation med mental ohälsa (Rettie & 

Daniels, 2020). I ett arbetsperspektiv kan man tänka att det faktum att de anställda inte i 

dagsläget vet hur länge de kommer arbeta hemifrån är ytterligare en osäkerhetsfaktor, utöver 

osäkerheten kring pandemin i stort, liksom osäkerheten på arbetsmarknaden med anledning av 

den stora ekonomiska nedgången och den kraftigt ökande arbetslösheten i pandemins spår 
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(SCB.se, 2020). Själva pandemin och dess effekter på det praktiska arbetet eller 

organisationens möjligheter att bedriva sin verksamhet, såsom nya regler och direktiv som 

förändrar förutsättningarna, s.k. task setbacks, kan i sin tur påverka de anställdas mentala 

hälsa och effektivitet i form av utmattning efter arbetsdagen (Chong et al., 2020). 

Sammantaget kan ett flertal effekter på mental hälsa kopplat till pandemin förväntas, såsom 

oro över anhöriga och framtiden, social isolering med mera, utöver effekterna av själva 

hemarbetet.  

En tidig svensk studie om hemarbete (telework) utifrån gränsteori är Kylins (2007) 

”Coping with boundaries – A study on the interaction between work and nonwork life in 

home-based telework”. Notera att användandet av benämningen ”tidig studie” i 

sammanhanget refererar till att hemarbete, på så sätt som sker idag med en totalt uppkopplad 

arbetsdag, inte varit möjlig särskilt länge. Studier från 90-talet kan inte anses spegla samma 

erfarenhet av hemarbete som den människor har efter ICTs (Information Communication 

Technologies som smartphones och uppkopplade laptops, Skype mm) inbrott/genombrott i 

våra liv. Som ett exempel från gränsteorin på hur snabbt arbetslivet förändrats kan nämnas att 

enligt Nippert-Eng (1996) var en tydlig symbol för att någon var en integrerare att den 

ständigt gick runt med en fickkalender med både arbetsrelaterade och privata åtaganden i. 

Idag är kalendern givetvis ersatt av en smart telefon. Däremot är erfarenheten att arbeta 

hemifrån på intet sätt ny, tvärtom var det normen innan industrialiseringen då människor i 

regel arbetade i eller nära sitt hem i familjeföretag (Mellner et al., 2012). Kylin (2007) 

konstaterar att hemarbetets utsuddade gränser mellan arbete och privatliv inte nödvändigtvis 

leder till en integration/sammansmältning av de två domänerna, tvärtom menar hon att 

hemarbete snarare skapar behov av nya sätt att differentiera dem. En kvalitativ studie fann att 

hemarbetare framförallt ägnade sig åt strategier som syftade till att segmentera arbete och 

privatliv, snarare än integrerande strategier (Fonner & Stache, 2012). Hemarbetarna använde 

tid, plats, teknologi och kommunikation för att separera mellan domänerna och hantera 

gränsen mellan arbete och privatliv (Fonner & Stache, 2012). 

En aspekt av hemarbete som tas upp i Kylins studie (2007) är avsaknaden av ett 

gränsland mellan arbete och privatliv. Gränslandet är enligt gränsteori den plats och tid som 

personen har på sig att ”ställa om” när den färdas mellan de två domänerna (Clark, 2000), i 

regel restiden och sträckan till och från arbetet. Utan detta gränsland har personen inte samma 

självklara möjlighet till mental omställning mellan sitt privata och sitt professionella jag 

(Kylin, 2007). På samma sätt kan konflikter uppstå inför det faktum att arbetsvärldens normer 

och attribut behöver förhandlas inom privatlivets domän. Individer behöver förhandla med 
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sina familjemedlemmar om förutsättningar för deras hemarbete, vilka tider de skall arbeta, 

vart i hemmet, och vilka förhållningsregler som ska gälla för övriga familjemedlemmar (t.ex.; 

inte prata med den hemarbetande, lyssna på hög musik eller ta hem vänner under dennes 

arbetstid) (Kylin, 2007). Det flexibla arbetsliv som hemarbete erbjuder kan också ha en klart 

negativ effekt om det inte kombineras med hög jobbkontroll (Kossek et al., 2009).   

Alla aspekter av hemarbetet är dock  inte negativa. I Kylins studie (2007) fastslogs att 

hemarbetarnas möjlighet att växla mellan mentalt krävande aktiviteter inom sitt arbete, till 

mer fysiskt orienterade hemmasysslor (tvätta, diska t.ex.) gav positiva effekter på välmående, 

där den fysiska aktiviteten upplevdes ge välbehövlig avlastning och ny energi till det mer 

mentalt krävande arbetet. Det skall dock poängteras att deltagarna i Kylins studie arbetade i 

snitt en dag per vecka hemifrån, inte varje dag som är fallet för studiens deltagare. Vad gäller 

hemarbetets inverkan på work-to-home../home-to-work conflict går forskningen isär. Det 

finns studier som funnit att hemarbete minskar work-to-home conflict då de flexibla 

hemarbetarna ges större möjlighet till autonomi och ökade möjligheter att få ihop 

”livspusslet” i en värld med allt fler singelhushåll och hushåll där båda föräldrarna arbetar 

(Breaugh & Farabee, 2012), särskilt om den hemarbetande gör det mer än hälften av sin 

arbetstid (Gajendran & Harrison, 2007). Men det finns också flera studier som funnit det 

motsatta, att hemarbete leder till ökad work-to-home../home-to-work conflict. I en studie av 

europeiska tjänstepersoner i offentlig sektor fann man att hemarbete hade en negativ effekt på 

WLB, och ledde till högre grad av work-to-home../home-to-work conflict i jämförelse med 

icke-hemarbetande (Palumbos, 2020). En tredje studie ger ytterligare ett svar; dagar då de 

anställda arbetar hemma hade de högre home-to-work conflict men lägre work-to-home 

conflict, då de under dagen ägnade sig åt fler privata aktiviteter än en vanlig arbetsdag 

(Delanoeije et al., 2019). Kossek et al. (2009) fann att segmenterare hade lägre grad av home-

to-work conflict än integrerare.  

Teoretisk modell 

Vår teoretiska modell bygger på teorierna om gränskontroll och gränshanteringsstrategi 

som beskrivs ovan. Vi bedömer att en central aspekt för att förstå hur en individ upplever och 

hanterar hemarbete är upplevd gränskontroll i kombination med gränshanteringsstrategi. I 

enlighet med Nippert-Eng (1996) tänker vi oss att gränshanteringsstrategin ligger längs en 

linje, med hög grad av separation (”segmenterare”) i ena änden av skalan och hög integration 

(”integrerare”) i andra änden. Gränskontrollen går från låg till hög i enlighet med Kosseks et 

als. teorier (2006, 2012), se figur 1.  



 17 
 

Figur 1 - Teoretisk modell (egen) 

 
Mot bakgrund av rådande pandemi och den hastigt förändrade arbetssituationen finns 

det behov av att undersöka hur arbetstagarna påverkas av det nya arbetslivet hemma, The New 

Normal. I nuläget saknas ännu forskning om hur de som inte själva valt en anställning som 

innebär mycket hemarbete påverkas av att plötsligt förlägga arbetet i hemmet.  

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur personer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån 

valda gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, hur de upplever hemarbetet och 

vilka strategier de tar till för att hantera den nya arbetssituationen.  

Syftet uppnås genom att besvara frågeställningarna nedan. 

Frågeställningar: 

• Hur påverkas hälsa utifrån gränshanteringsstrategi och gränskontroll under hemarbete? 

• Finns det en relation mellan hälsa och i hur hög grad arbetet avbryter privatlivet 

(work-to-nonwork interrupt) respektive hur ofta privatlivet avbryter arbetet (nonwork-

to-work interrupt)?  

• Kan work-to-nonwork interrupt, nonwork-to-work interrupt, gränshanteringsstrategi 

och gränskontroll förutspå hälsa?  

• Hur upplever tjänstepersoner det nya hemarbetet och vilka strategier använder de för 

att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv? 

Metod 

Syftesanpassning  

Den bästa datagenereringsformen för att kunna besvara studiens frågeställningar ansågs 

vara av multimetodform; en blandstudie som grundar sig i både kvantitativ och kvalitativ 

metod. Denna metod valdes då syftet med studien var att både kunna generalisera och få en 

fördjupad förståelse i hur tjänstepersoner upplever flytten från arbetsgivarens kontor till 
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hemmet. För den kvantitativa delen valdes enkätformulär som datagenereringsform då denna 

metod är effektiv och kan generera mycket data på kort tid samt att det skapar förutsättningar 

för att kunna göra generaliseringar (Shaughnessy et al. 2014). Dock ger den strukturerade 

enkäten inte utrymme för fördjupning och kunde därför inte ensam svara på forskningsfrågan, 

“Hur upplever tjänstepersoner det nya hemarbetet och vilka strategier använder de för att 

uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv?”. Därför beslutades att komplettera med 

semistrukturerade intervjuer, en bra metod för att få ta del av en respondentens upplevelser av 

ett visst fenomen (Willig, 2013). Fördelen med att använda en multimetod bestående av både 

kvalitativ och kvantitativ metod är att det ger en bredare och fördjupad bild av 

forskningsfrågorna (Borg och Westerlund, 2014). 

Deltagare 

Rekryteringen av deltagare till studiens undersökning utgick ifrån den population 

studien avsåg att mäta; tjänstepersoner som har ingått en anställning där arbetet utförts i 

huvudsak på arbetsgivarens kontor, men som på grund av restriktioner i samband med corona-

pandemin under 2020 istället har arbetat hemifrån. Deltagarna kommer fortsättningsvis 

benämnas respondenter.  

Företag och organisationer som antogs ha anställda som uppfyllde dessa kriterier 

kontaktades. Rekryteringen av medverkande företag skedde genom direkta mailförfrågningar, 

annonsering i en Facebookgrupp för HR-administratörer och genom privata kontakter. Tre 

organisationer valde att delta i studien; ett företag inom mediebranschen, ett företag inom 

fastighetsbranschen och en organisation inom offentlig förvaltning. Denna bredd på urval ses 

som positiv för studien då den täcker in tre olika och viktiga delar av arbetsmarknaden. 

Svarsfrekvensen för enkäten var 98 st. varav 77 st. uppfyllde kriterierna för att omfattas i 

enkätanalysen. Kriterierna var att respondenten arbetade minst 50% av sin arbetsvecka 

hemma och att de innan Corona-pandemin framförallt arbetat på kontoret. Av dessa 77 valdes 

sex personer ut för intervju. 

Stickprovet för enkäten bestod av 49 kvinnor och 28 män i ålderskategorierna ⋜ 25 år = 

5 st., 26-35 år = 20 st., 36-45 år = 29 st., 46-55 år = 15 st., 56-65 år = 7 st., ⋝ 66 år = 1st. 

Dessa individvariabler inkluderades i enkäten för att kunna kartlägga hur jämnt fördelat 

stickprovet var. Vidare inkluderades situationsvariabler, vilket avser variabler som är 

relaterade till en specifik situation eller om en deltagare har ett visst ansvar (Svartdal, 2001) 

(se bilaga 1 för samtliga situationsvariabler) . 

I slutet av enkäten fick respondenterna frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju, och ombads att i sådana fall lämna sina kontaktuppgifter. Metoden som tillämpades 
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för att välja ut intervjupersonerna var målstyrd, med detta menas att personer som ansågs vara 

extra intressanta för studiens syfte valdes. Respondenterna som valdes ut var sex till antalet 

och bestod av två tydliga segmenterare, två integrerare samt två som hade normvärden på 

gränshanteringsstrategi, s.k. flexare, och som ansågs ha intressanta värden i relation till 

situationsvariabler, gränskontroll och hälsa. Dessa sex personer ansågs vara ett lämpligt urval 

då de kan tänkas representera de olika variationerna i populationen (Bryman, 2018). 
Tabell 2- Överblick, respondenter i den kvalitativa studien. 

Respondenter Bakgrund Hälsa 

Integrerare 1 36 - 45 år, barn & sambo God 

Integrerare 2 46 - 55 år, barn & sambo Medel 

Flexare 1 36 - 45 år, barn Låg 

Flexare 2 36 - 45 år, barn & sambo God 

Segmenterare 1 26 - 35 år, barn & sambo Medel 

Segmenterare 2  56 - 65 år, sambo God 

 

Tillvägagångssätt 

Empirin som ligger till grund för studien samlades in genom att en enkät skickades ut 

till de tre deltagande organisationerna. Enkäten mottogs av 352 tjänstepersoner med ungefär 

lika många mottagare i varje organisation. Respondenterna började med att läsa missivbrevet 

(se bilaga 2) där de fick ta del av studiens syfte, samt informerades om sina rättigheter och 

anonymitet. För att delta i studien behövde respondenterna bekräfta att de tagit del av och 

godkände villkoren i missivbrevet. Därpå följde enkätens fyra delar. Första delen innehöll de 

demografiska frågorna och situationsvariblerna, i del två och tre fick de svara på anpassade 

frågor från “Work-life indicator scale” (Kossek et al., 2012) och “Consequences of work-

home segmentation or integration” (Kreiner, 2006) i kombination med frågor om 

gränshanteringsstrategier från Palm et als. studie (2020) “Vägar till ett hållbart digitalt 

arbetsliv”. Den sista och fjärde delen handlade om hälsa utifrån Aronsson et al. ”Unwinding 

and Recuperation” (2003).  

För genomförande av intervjun kontaktades de utvalda respondenterna via mail där de 

uppmanades att boka in en tid i ett gemensamt Doodle-dokument, dock ombads de att 

använda sitt ID-nr istället för namn, för att vara anonyma inför varandra. Av sex kontaktade 
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kunde fem delta i en intervju, därför valdes ytterligare en respondent ut som matchade 

bortfallet. Intervjun genomfördes i form av en semistrukturerad intervju utifrån en 

intervjuguide samt ett antal individanpassade frågor utifrån enkätsvar. 

Kvantitativ studie   

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes efter enkätens färdigställande för att säkerställa dess 

validitet, undvika misstolkningar och mekaniskt bortfall samt för att se att enkäten fungerar i 

samklang med dess ändamål (Svartdal, 2001). Pilotstudien bestod av tolv respondenter som 

återkopplade med information om hur lång tid det tog att genomföra enkäten, frågornas 

tydlighet samt enkäten i helhet. Återkopplingen låg sedan till grund för att utveckla och 

förbättra enkäten.    

Enkätkonstruktion 

För att samla in data till studien komponerades en enkät bestående av fyra delar.  

Del 1 - Bakgrund: Bestod av demografiska variabler samt situationsvariabler.  

Del 2 - Gränskontroll: Del två syftade till att undersöka den faktiska gränskontroll som 

respondenterna hade över sin nuvarande arbetssituation. “Work-life indicator scale” av 

Kossek et. al (2012) (översatt till svenska av Mellner et al.) användes för att mäta detta. Några 

frågor togs bort som inte gick att översätta till hemarbetarnas situation (ex: “Jag tar ofta med 

arbete hem”). Två egenkonstruerade frågor lades till i denna del, baserat på Palm et als studie 

(2020), dessa avsåg identifiera arbetsintegrerare och privatintegrerare. 

Del 3 - Gränshanteringsstrategi: Denna del syftade till att kartlägga vilken/vilka 

gränshanteringsstrategier respondenterna föredrog. För detta användes “Work-home 

segmentation or integration” av Kreiner (2006), samt tillagda egenkomponerade frågor 

utifrån Palm et. als (2020) sju olika gränshanteringsstrategierna. 

Del 4 - Hälsa: I sista delen undersöktes respondenternas hälsa. För detta användes 

instrumentet “Unwinding and Recuperation” av Aronsson et al (2003), som mäter 

arbetsrelaterad hälsa och möjlighet till återhämtning. Se bilaga 1, enkät.   

Situationsvariabler 

Situationsvariablerna i enkäten var: Boendesituation (ensamboende eller ej, 

hemmavarande barn respektive sambo), personalansvar, arbetsbelastning, huruvida arbetet 

innan Corona-restriktioner skedde till minst 80% på kontoret samt om individen för 

närvarande huvudsakligen arbetar hemifrån eller på en annan plats som inte är kontoret, samt 

hur stor del av den senaste arbetsveckan som skedde på kontoret. Dessa bakgrundsvariabler 

inkluderades då de ansågs vara relevanta utifrån teori och studiens syfte samt för att kunna 
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sortera bort icke-relevanta respondenter (de som inte för närvarande arbetade hemma i 

tillräckligt stor grad, eller som innan Corona-restriktionerna framförallt arbetat hemma).   

Instrument kvantitativa 

Work-life indicator scale, Kossek et al. (2012). Work-life indicator scale är ett 

väletablerat och validerat mätinstrument och består av 32 items som avser att mäta 

gränskontroll, gränshantering samt identitet i relation till arbete och familj. Samtliga 

påståenden besvarades på en Likertskala från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt) 

med påståenden som “Jag besvarar arbetsrelaterade samtal, sms och mail på min fritid” och 

“Jag kan själv styra över om jag har tydliga gränser mellan mitt arbete och mitt privatliv”. För 

samtliga påståenden se bilaga 1. Testet, som är framtaget av Kossek et al. (2012), visar på 

acceptabel till god intern reliabilitet med en Cronbachs alpha mellan 0,74 - 0,88 på de olika 

delarna i testet.  

Consequences of work-home segmentation or integration, Kreiner (2006). 

“Consequences of work-home segmentation or integration” är ett vedertaget och validerat 

instrument som syftade till att kartlägga vilka gränshanteringsstrategier respondenterna 

föredrog. Frågorna för “Workplace segmentation preferences and supplies” besvarades på en 

skala från 1 (Instämmer inte alls) till 7 (stämmer helt), där 4 var satt till neutral. För delen 

“Work-home conflict” användes en skala mellan 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). 

”Jag föredrar att hålla arbetet på arbetsplatsen” och ”Jag tycker inte om när arbetet tränger in i 

mitt hem och familjeliv” är två exempel på frågor. För alla frågor se bilaga 1. Instrumentet har 

utmärkt intern reliabilitet med Cronbachs alpha mellan 0,91-0,94 för de två olika delarna. 

Unwinding and Recuperation Aronsson et al. (2003). “Unwinding and Recuperation” 

är ett väletablerat test som avser att mäta den upplevda hälsan utifrån möjlighet till 

återhämtning och möjlighet samt tid för att varva ner. Alla frågor förutom en besvarades på en 

skala från 1 (Aldrig) till 5 (Mycket ofta). ”Jag känner mig trött under arbetsdagen” och ”Jag 

känner mig utvilad och återhämtad när jag börjar mitt jobb för dagen” är två exempel på 

frågor från enkäten. För samtliga frågor se bilaga 1. Instrumentet hade ett Cronbach's alpha 

värde på 0,78 vilket ses som acceptabelt.  

Reliabilitet  

Cronbachs alpha mäter ett instruments interna konsistens på en skala 0-1, där ett 

alphavärde mellan 0,6-0,7 ses som acceptabelt, 0,8-0,9 ses som god och över 0,9 ses som 

utmärkt (Lundh och Nilsson, 2018). Följande Cronbachs alpha värden erhölls efter 

modifikationer av ursprungsinstrumenten och är de värden som är giltiga för denna studies 

instrument: Work interrupt 0,833, Boundary Control 0,748, Gränshanteringsstrategier 0,924, 
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och Hälsa 0,835. Nonwork interrupt mättes enbart med en variabel, därav kunde inte en alpha 

beräkning genomföras.   

Validitet Kvantitativ 

Validitet syftar till att en undersökning faktiskt mäter det den avser att mäta samt om 

den data som samlats in är relevant i relation till studiens syfte (Lundh & Nilsson, 2018). 

Instrumentet som ligger till grund för denna studie grundar sig i ett flertal välbeprövade 

instrument. Däremot har modifikationer gjorts av originalinstrumenten, såsom översättningar 

från engelska till svenska, byte av ord och omformuleringar och ändrade Likertskalor för att 

undvika förvirring och uppnå koherens över studiens olika delar, något som kan vara ett hot 

mot validiteten. Detta har tagits i beaktande under studiens gång och diskuteras vidare i 

metoddiskussionen.   

Kvantitativ Dataanalys   

För att kunna besvara frågeställningarna skapades indexen gränskontroll, 

gränshanteringsstrategi, hälsa, och work-/nonwork-interrupt utifrån de tillhörande 

enkätfrågorna. För att säkerställa att de framtagna indexen höll en hög reliabilitet 

genomfördes Cronbachs alpha; en beräkning för den interna konsistensen. Detta presenteras 

mer noggrant i tidigare avsnitt om reliabilitet.  

En Pearsons korrelationsanalys genomfördes med de tre variablerna gränskontroll, hälsa 

och gränshanteringsstrategi. Även en korrelationsanalys gjordes med de tre variablerna work-

/nonwork-interrupt och hälsa. För att tolka korrelationskoefficienten (r) användes Cohens 

riktlinjer som menar att r = 0,10 är ett svagt samband, r = 0,30 är ett medelstarkt samband och 

r = 0,50 är ett starkt samband.  

Ett independent sample two-tailed t-test utfördes för att jämföra hälsa mellan integrerare 

och segmenterare. Effektstorleken tolkades genom riktlinjer för Cohens d där 0,2 tyder på en 

liten effektstyrka, 0,5 måttlig och 0,8 eller mer stor (Borg & Westerlund, 2014). Ytterligare ett 

independent sample two-tailed t-test utfördes sedan för att jämföra hälsa med upplevd 

kontroll. Då kravet på normalfördelning inte uppfylldes genomfördes även ett Mann-Whitney 

U-test.  

Därefter beräknades en multipel linjär regression för att predicera hälsa baserad på 

respondenters gränskontroll och gränshanteringsstrategi. En multipel linjär regression gjordes 

för att predicera hälsa baserad på work-/nonwork-interrupt, gränshanteringsstrategi och 

gränskontroll. Här beräknades ett F-värde, R, R² samt R adjusted.  
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Studien genomförde även en 2 X 2 variansanalys (ANOVA) för att utvärdera om det 

fanns en relation mellan work-/nonwork-interrupt till den upplevda hälsan. Här presenteras 

huvudeffekter och interaktionseffekt. η² och partial η².  

Vid samtliga test genomfördes även testning för respektive antaganden, såsom Shapiro 

Wilk för normalitetstest, test för multikollinearitet (VIF) samt Cooks d, Levenes test för att 

testa varianshomogeniteten. Slutligen togs Q-Q plots fram för att observera om det fanns 

några synliga outliers som skulle kunna påverka resultatet. 

Kvalitativ studie 

Instrument kvalitativ  

För den andra delen av undersökningen genomfördes digitala intervjuer via Zoom. 

Intervjuerna var av semistrukturerad form, med möjlighet för respondenten att tala fritt kring 

ämnet och som ger intervjuaren chansen att ställa följdfrågor. Den semistrukturerade 

datagenereringsmetoden valdes då den kan generera en mer gedigen, djupare och mer 

detaljerad data än den strukturerade intervjun, men samtidigt finns det en guide som 

säkerställer att rätt information samlas in vilket inte den ostrukturerade metoden har (Bryman, 

2018). Intervjun var uppdelad i en deskriptiv och en evaluerande del (Willig, 2013). Den 

deskriptiva delen innehöll beskrivande frågor såsom “Berätta om en typisk arbetsdag” medan 

den evaluerande delen syftade till att fånga respondentens känslor av hemarbetet, såsom “Hur 

har det känts att jobba hemma?” (se bilaga 3 för hela intervjuguiden). Intervjun tog mellan 

30-45 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in direkt via programmet och 

inspelningen startades alltid efter ett verbalt godkännande om inspelning (se avsnitt “Etiska 

ställningstaganden”). Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant bortsett från ljud som ej 

var av relevans, exempelvis hostningar, nysningar och andra bakgrundsljud.  

Design kvalitativ 

Den kvalitativa delen av studien utgår ifrån den fenomenologiska epistemologiska 

ansatsen då den avser att undersöka respondenternas känslor, tankar och upplevelser av den 

specifika situationen. Denna ansats valdes även för att den fokuserar på individens levda 

erfarenheter och medvetenhet om de olika fenomen som avsågs undersökas genom att 

intervjupersonerna själva berättar om dessa (Willig, 2013). Målet var även att generera 

kunskap om respondentens syn på verkligheten (Bryman, 2018). Den tematiska analysen är 

den analysmetod som valdes för att tolka intervjumaterialet. Metoden benämns som flexibel, 

vilket betyder att den inte är bunden till någon specifik ontologisk ansats (Braun & Clarke, 

2006). Den tematiska analysen syftar till att finna mönster och teman i materialet. För denna 

studie valdes den teoretiska eller deduktiva tematiska analysen med inslag av den induktiva. 
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Med detta menas att de teman och mönster som identifieras i materialet grundar sig i det 

teoretiska och analytiska intresset som författarna har för det givna forskningsområdet. 

Formen av tematisk analys ger en mer övergripande analys med djupare och mer detaljerat 

fokus på färre mönster och teman (Braun & Clarke, 2006). De teman som presenterats i 

resultatet är av semantisk form, vilket definieras som explicita sägningar, vilket kan jämföras 

med latenta teman som istället beskrivs som materialets underliggande mening/budskap 

(Braun & Clarke, 2006). 

Reflexivitet och trovärdighet i studien  

Reflexivitet grundar sig i medvetenhet hos forskaren om dess påverkan på studien, hur 

dennes tolkningar och förförståelse kring ett fenomen kan komma att påverka resultatet. Det 

är av stor vikt att forskaren är medveten om detta samt har förståelse för hur fenomenet 

konstrueras ute i samhället (Willig, 2013). Enligt Willig (2013) är det viktigt att tydliga och 

ärliga reflektioner sker under hela forskningsprojektet.  

Det har redan från början av arbetet med den här studien funnits en medvetenhet och 

reflexivitet kring de val som gjorts. Diskussioner har förts löpande kring vår eventuella 

påverkan på studien som enskilda individer, exempelvis hur det kan ha formats efter enskilda 

intressen, förförståelse och tidsramar. Medvetenhet fanns även vid tolkning av 

intervjumaterialet, om att försöka undvika att förhoppningar kan ha avspeglats i frågorna som 

ställdes under intervjutillfällena. Likaså finns det en risk för att kodningen kan ha blivit färgad 

av våra subjektiva uppfattningar om materialet.  

För att kunna säkerställa att respondenterna skulle få samma förutsättningar under 

intervjun hölls alla intervjuer online, av samma intervjuare samt att intervjuerna utgick från en 

bestämd intervjuguide. Detta minskade risken för såväl forskareffekt som 

respondentpåverkan, vilket ökade trovärdigheten för studiens resultat. Enligt Willig (2013) 

kommer resultatet och tolkningen av empirin, teorier och tidigare forskning oundvikligen att 

påverkas och formas av våra subjektiva uppfattningar. Det insamlade materialet lästes enskilt 

för att inte påverka varandras första tolkningar. Efter det gjordes den tematiska analysen 

tillsammans för att få en gemensam bild och för att uppnå högre tillförlitlighet än om endast 

en person tolkat materialet. På så sätt har det även varit en fördel för studiens reflexivitet att 

det är tre författare som genomfört studien, då det har inneburit att individuella tolkningar har 

kunnat ifrågasättas vilket bidragit till högre reflexivitet genom hela processen. Ett ytterligare 

tecken på studiens och resultatets trovärdighet, som enligt Bryman (2018) är en bra 

indikation, var att respondenternas utsagor låg nära varandra. Det visar på att frågorna som 

respondenterna besvarade hade hög validitet (Willig, 2013).   
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Kvalitativ dataanalys   

Då den kvalitativa analysen grundar sig i den tematiska deduktiva ansatsen har det 

teoretiska underlaget delvis legat till grund för genereringen av teman. Utifrån teorierna som 

studien grundar sig i, förförståelsen för ämnet och den tidigare forskningen formades analysen 

på ett deduktivt vis. Kunskap och förförståelse om gränsteori, work/life balance och hälsa 

utifrån möjlighet till återhämtning låg till grund för den vidare analysen. För att genomföra 

analysen användes Braun och Clarkes (2006) steg-för-steg-guide. De menar att bearbetningen 

av datan börjar redan under insamlingen, då författarna börjar leta och notera mönster i datan 

(Braun & Clarke, 2006). Därefter identifieras mönster samt relevanta teman i materialet. Efter 

transkribering var nästa steg att bekanta sig med materialet och därefter genererades/skapades 

menings-enheter, anhopningar utan mönster eller struktur, i materialet som sedan grupperades 

till koder och därefter till kategorier. När dessa var sammanställda sorterades koderna in i 

potentiella huvudteman och underteman. Därefter granskades de sammanställda temana för att 

se ifall det fanns tillräckligt mycket material för att stötta det specifika temat. I nästa steg 

klargjordes och namngavs de utvalda temana för studien, genom att tydliggöra vad det var 

som gjorde att ett specifikt tema var relevant, och hur frekvent det förekom inom och mellan 

intervjuerna. Det var i denna fas som studiens teman utvärderades och bearbetades för att 

därefter teoretiseras.  
Tabell 3 – Identifierade huvudteman, underteman och exempel på meningsbärande enheter 

Huvudteman  Underteman  Meningsbärande enheter  

Gränskontroll  
 

• Försvagad gränskontroll 
• Förstärkt gränskontroll 
 

Jag kan liksom se; jag ligger i fas, jag 
ligger före, jag kan kompa ut. Utan att jag 
behöver såhär säga till någon “Du, jag har 
jobbat såhär nu”, ja, det känns mycket mer 
naturligt. / Integrerare 2 

Gränshanteringsstrategier  
 

• Platsseparering 
• Tidsseparering  
• Mentala strategier  
• Tekniska gräns-

hanteringsstrategier  

Har jag bestämt mig att jag nu gjort vad 
jag ska idag. Så sätter jag punkt och så gör jag 
inte mer för dagen. Det som kommer därefter 
får vänta tills dagen efter. / Segmenterare 1 

Familjens roll • Partner 
• Barn 
 

Det har fungerat bra för min partner och 
barnen att jag arbetar hemifrån och jag tror att 
det är för att vi bor så pass stort som vi gör, vi 
går inte på varandra och jag har inte tagit 
någon plats som någon annan måste ha. Det 
tror jag är jätteviktig / Flexare 2 

Flexibilitet / livspusslet  
 

 Det tar ju mig 45 minuter att ta mig till 
jobbet. Så jag kan sova lite längre och ha en lite 
lugnare frukost (nu). Det upplever jag som 
skönt. Det är liksom nästan två timmar som man 
tjänar där / Integrerare 2 
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Pauser  
 

• De nya pauserna  
• Slut naturliga pauserna  
• Årstid  
 

På ett sätt så kan jag ändå känna att jag 
jobbar ju mer nu när jag är hemma än vad jag 
gör på jobbet, just för att det inte blir de här 
naturliga pauserna att någon frågar om något 
eller att man tar kaffe tillsammans. / Flexare 2 

Upplevda nackdelar med 
hemarbete  

• Det sociala  
• Minskad arbetsplats-

involvering & försvårad 
kommunikation 

Jag skulle säga att jag blir lite mer trött 
av att jobba hemifrån eftersom man inte får med 
den energin och utbytet i det sociala som du får 
av kollegorna på plats. / Segmenterare 1 

 

Etiska ställningstaganden 

Under såväl enkätkonstruktion och -insamling vid intervjuer och behandling/analys av 

dessa har hänsyn tagits till Etikprövningsmyndighetens riktlinjer. Redan i planeringsstadiet 

gjordes en etisk granskning och då diskuterades risken att orsaka psykisk skada, detta då 

enkäten berörde hälsa som kan anses som känslig data. Vad gäller behandling av känslig data 

har alla försiktighetsåtgärder vidtagits för att inte äventyra respondenternas anonymitet. Dels 

kunde alla respondenter välja att delta i enkäten helt anonymt. Valde de att lämna sina 

personuppgifter (för vidare medverkan i studien) blev de tydligt informerade om att deras 

personuppgifter inte delas med tredje part. Alla svar och intervjupersoner har också åter-

anonymiserat i samtal med handledare och när hjälp tagits med den kvantitativa analysen. 

Gällande eventuell psykisk skada har bedömningen gjorts att risken är väldigt liten, men en 

vidtagen försiktighetsåtgärd är att medverkande arbetsgivare har fått läsa och godkänna 

enkäten på förhand innan den skickas ut, även handledaren har läst och godkänt enkäten innan 

den skickades ut. De som svarade på enkäten, liksom intervjupersonerna fick också veta att 

deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och 

återkalla sina svar. Intervjupersonerna fick frågan om det var ok att spela in intervjun innan 

inspelning satte igång, och fick veta att de i efterhand kunde begära att deras medverkan 

skulle strykas och inspelningen raderas. Samtliga intervjuade godkände inspelning. 

Resultat 

Cut-off gränser 

Alpha nivån (p-värdet) var satt till 0,05, detta gäller för alla analyser i studien om inget 

annat anges. God intern reliabilitet var satt till 0,7 för Cronbachs alpha. Cohens riktlinjer för 

korrelationens styrka användes, som är 0,10 - 0,29 för svag, 0,30 – 0,49 för medel och stark 

korrelation anses föreligga då värdet är 0,50 eller större. Acceptabel nivå för for skew och 

kurtosis var satt till ± 2. För effektstyrka användes Cohens d riktlinjer, där den anses vara liten 

om den ligger mellan 0,20 - 0,49 måttlig mellan 0,50 – 0,79 och stor > 0,80. 
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Hälsa utifrån gränshanteringsstrategi och gränskontroll 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan de tre variablerna gränskontroll, 

hälsa och strategi (=gränshanteringsstrategi) genomfördes en korrelationsanalys, för att se hur 

variablerna påverkar varandra. Korrelationen mellan gränskontroll och hälsa fick resultatet 

Pearson's r = 0,286 och p = 0,012, vilket tyder på en svag korrelation mellan de två 

variablerna och tyder på att ju högre gränskontroll en person har ju bättre hälsa. Alpha värdet 

visar på att detta är ett signifikant, och därmed icke-slumpmässigt, resultat.  

Korrelationen mellan variabeln strategi och hälsa fick resultatet Pearson’s r = -0,321 

och p = 0,004. Resultatet tyder på att deltagare med en mer segmenterande strategi hade 

sämre hälsa än de med en mer integrerande strategi. Korrelationen mellan gränskontroll och 

strategi fick resultatet Pearson’s r = -0,110 och p = 0,340, resultatet av denna korrelation visar 

på ett svagt samband mellan gränskontroll och vald gränshanteringsstrategi, dock var 

resultatet inte signifikant vilket tyder på att det kan bero på slumpen.  
Tabell 3 - Pearsons korrelation mellan variablerna gränskontroll, hälsa och strategi. 

 
Medelvärdesskillnad mellan gränshanteringsstrategi i relation till hälsa 

För att utvärdera om det fanns en signifikant medelvärdesskillnad av hälsa mellan de 

två gränshateringsstrategierna (integrerare och segmenterare) genomfördes ett independent 

sample two-tailed t-test. De 39 deltagare som var integrerare (M = 3,58, SD = 0,687) 

jämfördes med de 38 deltagare som var segmenterare (M = 3,02, SD = 0,777). Student’s t var 

signifikant med t(75) = 3.37, p = ,001. Cohen’s d (effektstorleken) som visar på den 

standardiserade skillnaden mellan de två medelvärdena, var 0,769, vilket visar på att 

gränshanteringsstrategi har en medelstark effekt på hälsa.  

Antaganden för t-testet testades. Shapiro Wilks normalitetstest utfördes och uppmätte p 

= 0,403 vilket innebär att residualerna var normalfördelade. Levenes test genomfördes för att 

testa varians homogeniteten F(1,75) = 0,00643, p = 0,936 vilket visar på homogena 

populationsvarianser.  
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Tabell 4 - Deskriptiv data samt Independent sample T-test med för att kontrollera skillnaderna mellan 
gränshanteringsstrategierna, integrerare och segmenterare, på hälsa. 

 
Medelvärdesskillnad mellan hög respektive låg gränskontroll i relation till hälsa 

För att utvärdera om där fanns en medelvärdesskillnad i relation till hälsa om en person 

har hög respektive låg gränskontroll användes ett independent sample two-tailed t-test. 

Gränskontroll delades in till två grupper, hög gränskontroll N= 39 deltagare, M = 3,51, SD = 

0,806 och låg gränskontroll N = 38, M = 3,09, SD = 0,703. Student’s t var signifikant med 

t(75) = -2,45, p = 0,0017, vilket betyder att det erhållna resultatet inte beror på slumpen. 

Cohen’s d visade att den standardiserade skillnaden mellan de två medelvärdena var -0,558 

vilket betyder att det är effekten av kontroll på hälsa är måttlig. Antaganden för t-test testades 

där Shapiro Wilk för normalitetstest utfördes och visade på p = 0,017 vilket betyder att 

residualerna inte är normalfördelade. Då kravet på normalfördelning inte uppfylldes 

genomfördes ett Mann-Whitney U test som visade att hälsa var högre för de som har hög 

gränskontroll med median = 3,57 och för gränskontroll median = 3,0, U = 478, p = 0,007). 

Levenes test genomfördes för att testa varianshomogeniteten och visade på F(1,75) = 0,251,  p 

= 0,618, vilket tyder på att vi har homogena populationsvarianser. Skewness (kontroll mot 

hälsa): Låg gränskontroll = -0,153, hög gränskontroll= -0,752. Kurtosis: låg gränskontroll = 

0,23, hög gränskontroll = 1.22.  
Tabell 5 - Deskriptiv data samt independent sample t-test för att kontrollera hög och låg gränskontrolls inverkan på 
hälsa. 
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Prediktion av hälsa baserat på gränshanteringsstrategierna och gränskontroll 

En multipel linjär regression var beräknad för att predicera hälsa baserad på deltagarnas 

gränskontroll och gränshanteringsstrategi. Analysen visade en signifikant regressionsekvation 

vilket betyder att det erhållna resultatet inte kan ha uppkommit av en slump. Värdena för 

ekvationen var F(2,74) =7,39, p = 0,001, R = 0,408, vilket motsvarar en svag till medelstark 

korrelation. Den totala variansen förklarad av modellen, R² var 16,6 % och R Adjusted = 14,4 

%. Lutningskoefficienten för gränskontroll (b = 0,278, beta = 0,254 p= 0,02) visade på ett 

relativt svagt positivt samband mellan gränskontroll och hälsa, och för gränshanteringsstrategi 

(b = -0,235, beta = -0,293 p= 0,008) fanns ett svagt negativt samband, vilket betyder att ju 

lägre grad av separering desto högre predicerad hälsa. Antaganden för multipel regression 

testades där Shapiro Wilk för normalitetstest visade på p = 0,173 vilket betyder att 

residualerna är normalfördelade. Multikollinearitet testades som visade på VIF = 1,0 vilket är 

< 3. Det betyder att det inte finns stor kollinearitet mellan de beroende variablerna 

(gränskontroll och gränshanteringsstrategi). Variansen förklaras därmed inte av varandra. 

Cook´s d beräknades till 0,0134, vilket indikerar att det inte finns några outliers som påverkar 

modellen. 
Tabell 6 - Linjär regression: Summering av multipel linjär regression där beroende variabeln hälsa mättes mot de 
oberoende variablerna gränskontroll och gränshanteringsstrategi. 

 

 
Variansanalys mellan gränskontroll och gränshanteringsstrategi på hälsa 

Vidare genomfördes en variansanalys (ANOVA) för att utvärdera om det fanns en 

påverkan av gränskontroll och gränshanteringsstrategi på hälsa. Resultatet visade på en 

huvudeffekt av gränshanteringsstrategi F(1,73) = 13,047, p <0,001, η2 = 0,139, partial η2 = 
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0,152.  Det visade även huvudeffekt av gränskontroll F (1, 73) = 7,672, p = 0,007, η2= 0,082, 

partial η2 = 0,095, vilket betyder att gränshanteringsstrategin som en person tillämpar 

påverkar hur de skattar sin hälsa, detsamma gäller även för gränskontroll. Däremot visade det 

ingen signifikant interaktion mellan gränskontroll och gränshanteringsstrategi F(1,73) = 

0,162, p = 0,689 η2 = 0,002, partial η2 = 0,002, vilket betyder att de två oberoende 

variablerna inte har en påverkan på varandra i relation till hälsa.  

Levenes test genomfördes för att testa varianshomogeniteten som visade på F(3,73) = 

0,998, P = 0,399 vilket tyder på att vi har homogena populationsvarianser. Shapiro Wilks test 

visade att resultatet är normalfördelat, p = 0,166. 
Tabell 7 - Deskriptiv data samt resultatet från en 2x2 variansanalys (ANOVA) hälsa, gränshanteringsstrategi och 
gränskontroll. 

 

 
Relationen mellan hälsa och grad av work-/nonwork-interrupt 

För att undersöka ett eventuellt samband mellan de tre variablerna work-/nonwork-

interrupt och hälsa genomfördes en korrelationsanalys. Korrelationen mellan work-interrupt 

och hälsa fick resultatet Pearson's r = 0,065 och p = 0,576, vilket inte visar på något samband 

mellan variablerna. Det erhållna resultatet var inte signifikant. Korrelationen mellan variabeln 

nonwork-interrupt och hälsa fick resultatet Pearson’s r = 0,163 och p = 0,157. Det innebär att 

korrelationen är svagt positiv och resultatet inte är signifikant. 
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Tabell 8 - Pearsons korrelation mellan variablerna hälsa, work-interrupt och nonwork-interrupt. 

 
För att kunna genomföra en variansanalys delades respondenterna upp till de grupperna 

till hög och låg grad av work- respektive nonwork-interrupt. Eftersom vårt urval bestod av 77 

personer blev dessa grupper inte helt jämna. För gruppfördelningen se tabell 10.  

Vidare genomfördes en variansanalys (ANOVA) för att utvärdera om det fanns 

en påverkan av work-interrupt och nonwork-interrupt på hälsa. Resultatet visade inte på en 

huvudeffekt av work-interrupt, F(1, 73) = 0,0460, p = 0,831, η2 = 0,001, partial η2 = 0.00. 

Det fanns inte heller en huvudeffekt av nonwork-interrupt F(1,73) = 2.0051, p = 0,161, η2 = 

0,026, partial η2 = 0,027. Det visade heller ingen signifikant interaktion mellan work-interrupt 

och nonwork-interrupt, F(1,73) = 1,1102, p = 0,296, η2 = 0,015, partial η2 = 0,015. Det 

betyder att de oberoende variablerna varken hade någon påverkan på hälsa eller att oberoende 

variablerna har någon påverkan på varandra i relation till hälsa. 

Levenes test genomfördes för att testa varianshomogeniteten som visade på F(3,73) = 

0,388, p = 0,762 vilket tyder på homogena populationsvarianser. Shapiro-Wilks test visade att 

resultatet är normalfördelat, p = 0,364. 
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Tabell 9 - Deskriptiv data samt resultatet från en 2x2 variansanalys (ANOVA) hälsa, Nonwork to work interrupt,, work to 
nonwork interrupt. 

 
Prediktion av hälsa baserat på work- och nonwork-interrupt, gränshanteringsstrategi 

och gränskontroll 

En multipel linjär regression beräknades för att predicera hälsa baserad på work- 

/nonwork-interrupt, gränshanteringsstrategi och gränskontroll. Analysen visade en 

signifikant regressionsekvation, F(4,72) = 3,92, p = 0,006 med ett R = 0,423 vilket motsvarar 

en svag till medelstark korrelation. Den totala variansen förklarad av modellen R² var 17,9 % 

och R Adjusted = 0,133%.  

Work-interrupt hade ett mycket svagt negativt samband med hälsa och resultatet var inte 

signifikant (b = -0,0136, beta = -0,0739, p = 0,531). Nonwork-interrupt hade ett mycket svagt 

positivt icke-signifikant samband med hälsa (b = 0,0197, beta = 0,1008, p = 0,381). 

Gränskontroll hade ett svagt positivt signifikant samband med hälsa (b = 0,2460, beta = 

0,2244, p = 0,047). Gränshanteringsstrategi visade på ett svagt negativt samband med ett 

signifikant värde (b = -0,238, beta = -0,2964, p = 0,016).  

Antaganden för multipel regression testades. Shapiro Wilks normalitetstest utfördes och 

visade på p = 0,147 vilket betyder att residualerna är normalfördelade. Vidare testades även 

multikollinariteten på alla variabler vilket uppmätte värden mellan 1,08 och 1,27, detta 

betyder att det inte fanns stor kollinearitet mellan de oberoende variablerna (work-/nonwork-

interrupt, gränskontroll och gränshanteringsstrategi). Variansen förklaras därmed inte av de 
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andra variablerna då de inte överlappar varandra nämnvärt. Cook´s d beräknades till 0,0166, 

vilket indikerar på att det inte finns några outliers som påverkar modellen.  
Tabell 10 - Linjär regression: Summering av multipel linjär regression där beroende variabeln hälsa mättes mot de 
oberoende variablerna gränskontroll, gränshanteringsstrategi och work- /nonwork-interrupt. 

 

 
Resultat - Intervjuer  

Tema: Gränskontroll 

Som en konsekvens av det lågreglerade arbetet, beskrev deltagarna en upplevelse av 

både förstärkt och försvagade gränskontroll av gränsen mellan arbetslivet och privatlivet. 

Dessa två distinktioner “förstärkt gränskontroll” och “försvagad gränskontroll” ligger till 

grund för huvudtemat gränskontroll.  

Undertema: Förstärkt gränskontroll 

Att delvis slippa den yttre blicken på ens arbetsprestation gjorde att flera av 

respondenterna upplevde en större kontroll över sitt arbete och sin arbetstid. Det tycks ha 

blivit enklare att avsluta arbetet i tid, delvis då chef och kollegor inte har samma insyn i när 

respondenternas påbörjade och avslutade arbetsdagen som på kontoret. Att slippa kontorets 

normerande arbetstid tycks ha gjort det lättare för respondenterna att planera sin arbetsdag så 

det blev bäst för dem själva och i relation till deras familjer och privatliv. 

 
Jag kan liksom se; jag ligger i fas, jag ligger före, jag kan kompa ut. Utan att jag 

behöver såhär säga till någon “Du, jag har jobbat såhär nu”, ja, det känns mycket mer 

naturligt. / Integrerare 2 
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Undertema: Försvagad gränskontroll 

Samtidigt som hemarbetet skapade en högre gränskontroll upplevde flera av 

respondenterna att gränsen mellan arbete och privatliv blivit otydlig, och att arbetet flutit ut 

över privatlivet, vilket resulterade i minskad gränskontroll. Ju längre hemarbetet pågick desto 

otydligare blev gränsen mellan helgen och veckodagarna, arbetstid och fritid. Respondenterna 

uttryckte att jobbet fick allt mer utrymme både tidsmässigt och tankemässigt och detta är ett 

resultat över det mer lågreglerade arbete som de befann sig i. En respondent beskrev det på 

följande vis.  

 

Den största utmaningen egentligen är att få lite struktur på arbetstiden och dagen. Just 

nu är alla dagar lika och det blir till och med att man jobbar på helger ibland, framförallt om 

man inte har någonting annat att göra så blir det lätt att man sätter sig vid datorn och jobbar. 

Det känns som att dagarna flyter ihop med varandra. Man sprider ut arbetstimmarna över 

dygnet och man får inga rutiner. / Flexare 1 

 

Tema: Gränshanteringsstrategier  

I analysen av råmaterialet gick det tydligt att se att respondenterna tog till olika 

strategier för gränshantering. Dessa var distinkta från varandra och fyra olika underteman med 

gränshanteringsstrategier identifierades. 

·   Platsseparering 

·   Tidsseparering  

·   Mentala strategier  

·   Tekniska gränshanteringsstrategier 

Undertema: Platsseparering 

Platsen för arbetet kunde variera beroende på vilken strategi respondenten valt att 

använda. Vissa respondenter var mycket tydliga med vart i hemmet de befann sig när de 

arbetade medan andra inte höll en lika strikt rumslig/spatial gräns.  

 

Jag har ett arbetsrum då som jag sitter i och så tar jag de hära teams mötena fika och 

så. Men går ifrån när det är lunch såklart, går ut och promenerar… men genom att gå in och 

ut från rummet så blir det på något sätt som att jag jobbar och inte / Segmenterare 2 

 

För denna segmenterare var det tydligt att arbetsrummet i hemmet var där arbetet 

utfördes och att handlingen att gå in och ut därifrån fungerade som en markör mellan arbete 
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och privatliv. En annan respondent med integrerande strategi hade ett lösare förhållningssätt 

till platsen för arbete.  

 

Där (arbetsrummet) sitter jag mest. Men det händer ibland att jag också tar datorn och 

lägger mig på sängen när jag läser grejer och sånt. Eller att jag sätter mig i köket en stund 

och jobbar, så jag rör mig lite. / Integrerare 2 

 

Det ovanstående citatet visar istället på att gränserna mellan privatliv och arbetsliv i 

relation till dess plats för denna integrerare var mer flytande, då hen kunde arbeta såväl i 

sängen och köket som i arbetsrummet.  

Undertema: Tidsseparering 

Vilka temporala gränser en person hade för arbetslivet kontra privatlivet kunde också 

variera beroende på vilken strategi hen föredrog att använda. En del respondenter hade tydliga 

tidsramar för arbetet och privatlivet och försökte behålla den struktur och de tider som de 

jobbat efter när de varit på kontoret även när de nu arbetade hemifrån.  Således använde de sig 

av tidsseparering som en strategi och stängde ner både datorer och arbetstelefoner när 

arbetsdagen var över. På så sätt förflyttade de sig mellan arbets- och privatlivsdomänerna 

utifrån en temporal gräns.  

 

Har jag bestämt mig att jag nu gjort vad jag ska idag. Så sätter jag punkt och så gör jag 

inte mer för dagen. Det som kommer därefter får vänta tills dagen efter. / Segmenterare 1 

  

För andra kunde denna temporala gräns mellan domänerna vara mer flytande. Det fanns 

inga exakta tidsgränser för arbete och ledig tid och då flöt privatlivet och arbetslivet ihop och 

de mer traditionella tidsgränserna luckrades upp. Några respondenter kunde exempelvis arbeta 

någon timme på kvällen för att kompensera för utförda hemmasysslor och ärenden under 

dagen. För dessa respondenter var arbetet inte lika tidsbundet utan kunde utföras även under 

den tid som förr räknats som privat tid. 

  

Jag brukar ibland klippa buskarna, det är bra att kunna göra sånt under dagen numera, 

men det blir ju då också att man jobbar senare på kvällen. Det är skönt att få det gjort under 

dagen särskilt när det är ljust ute, men samtidigt ska man ju jobba in sina timmar. / Flexare 1 
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Undertema: Mentala strategier  

En annan form av strategi som gick att urskilja var de beteendemönster som tros ha till 

syfte att mentalt skilja mellan arbete och privatliv. En del valde att behålla samma rutin på 

morgonen som de hade tidigare när de skulle till kontoret. De berättade att de bytte om inför 

arbetsdagen för att markera skillnaden mellan arbete och privatliv. Genom att bibehålla 

rutiner kunde det tänkas att respondenterna försattes i rätt mentala tillstånd för att ta sig an 

arbetsdagen.  

  

Jag har samma rutiner som om jag går till arbetet, det är dusch på morgonen och klä 

på sig … Jag tar inte på mig ytterkläder men ja jag skiljer på det, det gör jag.  

/ Segmenterare 2 

  

Dock behövde så inte vara fallet, en integrerande respondent upplevde istället det som 

positivt att slippa göra sig i ordning inför arbetsdagen.  

  
I: Du nämnde det här att du jobbar mer fokuserat och att det är en fördel, ser du några 

andra fördelar med att jobba hemma? 

I1: Att man inte behöver göra sig i ordning på morgonen. / Integrerare 1 

 
Undertema: Tekniska gränshanteringsstrategier 

Det digitala samhället gör även att individen i princip är nåbar under dygnets alla 

timmar. Det gick att finna olika strategier för hur respondenterna hanterade denna teknik som 

nu finns människan tillhanda. En del respondenter bar till exempel alltid med sig 

jobbtelefonen i fickan och var därmed alltid nåbara för arbetet trots att de befann sig i den 

privata domänen.  

  

Man mailar ju nu hela tiden tycker jag, inte så att man blir överöst men att folk kommer 

på någonting och då skickar dem det för att dem slippa göra det sen eller få det gjort. Man är 

uppkopplad hela tiden och ser mejlen på en gång och då blir det ju naturligt att man svarar 

på en gång istället för att skjuta på det. / Flexare 1 

  
Förutom att arbetslivet trängde sig in i den privata domänen (work-interrupt) kunde den 

privata domänen följa med in i arbetslivet (nonwork-interrupt). De två respondenterna med 

integrerande strategi hanterade detta på olika sätt men med samma resultat; arbetstelefonen 

och den privata telefonen var båda igång under såväl arbets- som privat tid. Båda hade med 
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sig sin privata telefon även under arbetstid vilket gjorde att de under arbetsdagen kunde nås 

och ha kontakt med de personer som tillhör deras privata sfär. Sedan fanns skillnader mellan 

respondenter då vissa hade en arbetstelefon och en privat, medan andra hade en telefon för 

både arbetet och privatlivet. Men de båda respondenterna som använde sig av en integrerad 

strategi var nåbara för de båda domänerna under dygnets alla timmar. Andra, mer 

segmenterande respondenter försökte istället få en distans från tekniken och arbetet. Detta 

gjordes genom att aktivt ta pauser från skärmen och genom att använda mobilens tysta 

läge  för att skapa en tydlig gräns för när under dygnet de kunde bli nådda av arbetet.   

 
När jag haft fika via teams med kollegorna, så brukar jag även ta en kopp kaffe och 

sätta mig i soffan en kvart. Både en stund på förmiddagen och på eftermiddagen för att 

koppla bort mig från skärmen och då även kunna prata lite med katten och mannen... Jag har 

satt på “stör ej” mellan klockan 22-07. Då får jag inga notiser. / Segmenterare 2 

 
Tema: Familjens roll  

Alla utom en av respondenterna hade hemmavarande barn, och alla utom en hade 

sambo. Familjelivet spelade en stor roll i upplevelsen av hemarbetet. En av respondenterna 

som hade hög identitetscentralitet i sin familjeroll (som framförallt identifierade sig som 

pappa och sambo och uttalat prioriterade privatlivsdomänen) och låg i sin arbetsroll valde att 

arbeta kortare dagar och helt avsluta arbetsdagen när barnen var hämtade. 

 
I: Man brukar prata om att man har sin starkaste identitet till exempel i sin 

familjeroll eller i sin arbetsroll. Hur skulle du beskriva den? 

S1: Definitivt inom familjen då. Som sagt jag vill göra ett bra jobb och hela den biten 

absolut. Men jag drivs inte av att jag ska tjäna si och så mycket pengar eller jag ska ha den 

eller den titeln på CV:t. … det är inget aktivt jag söker utan då är andra prioriteringar och 

saker viktigare för mig så som familjen till exempel. / Segmenterare 1  

 
… Och sen så brukar jag sticka och hämta barnen. Så jag brukar inte jobba längre än 

till 15:00. Givetvis svarar jag på de samtal som kommer fram till 16, och har koll på det. Men 

jag brukar inte sitta framför datorn efter klockan 15:00. / Segmenterare 1 

 
Undertema: Partner (support / förväntningar) 

Ingen av respondenterna hade en partner som också jobbade hemifrån i någon större 

utsträckning, förutom en respondent som hade en hemmavarande pensionerad partner. Den 
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respondent som hade en pensionerad sambo hemma upplevde detta som mycket positivt, 

delvis för att denne frigjorde tid genom att assistera den hemarbetande på olika sätt men 

framförallt var det sällskapet som värderades högt. Däremot upplevde de resterande 

respondenterna att de tog ett större ansvar för hemmet när de jobbade hemifrån. Det fanns mer 

tid och bättre möjlighet till att städa, laga mat och hämta barnen när de inte behövde pendla 

från jobbet till hemmet. Ibland var förväntningar från sambon mer explicita och detta kunde 

upplevas som bristande förståelse för hemarbetets villkor.  

 
I och med att jag jobbar hemma så förväntar sig min fru att allt ska vara tipp topp här 

hemma.. hon kommer ofta hem och frågar liksom varför jag inte gjort något färdigt, nä men 

alltså jag jobbar ju, asså det är fortfarande jobba liksom. Det är inte liksom springa runt och 

fixa fint överallt. / Segmenterare 1 

 
En respondent påpekade att boendets natur påverkade hur samvaron hemma upplevdes 

både av den hemarbetande och andra familjemedlemmar. Det skapade möjlighet till att 

distansera sig från “familjelivet” trots att man befann sig hemma, vilket var gynnsamt för alla 

i familjen.  

 
Det har fungerat bra för min partner och barnen att jag arbetar hemifrån och jag tror 

att det är för att vi bor så pass stort som vi gör, vi går inte på varandra och jag har inte tagit 

någon plats som någon annan måste ha. Det tror jag är jätteviktig / Flexare 2 

 
Undertema: Barn 

Barnens roll i hemarbetet har varit tydlig för respondenterna, som alla utom en har 

hemmavarande barn. Ibland gjorde de sig påminda genom att de kunde avbryta under 

pågående intervju. Det upplevdes svårare för respondenterna att hålla de mindre barnen 

utanför arbetslivdomänen. En respondent uttryckte även att det var svårt att vara hemma men 

inte närvarande för barnen under hemarbetet. 

 
Ja, det är ju 10 åringen då som är “Mamma kan inte du ta en paus, kan du inte 

komma” och sådär och det är ju det som är stressen när man jobbar hemma. När man är där 

utan att vara där för barnen. … Det enda som kan kännas stress är när dem kommer hem, att 

jag är här men utan att vara här. … det är någon slags mental stress, att vara här men att 

inte vara tillgänglig. / Integrerare 2 
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Samtidigt som barn utgjorde en källa till nonwork-interrupt under hemarbetet så har det 

lugnare tempot samtidigt bidragit till minskad nonwork-interrupt då respondenterna inte 

längre behövde jäkta iväg på morgonen på samma vis som om de skulle ta sig till kontoret.  

 

Det har blivit mycket färre morgonkonflikter. Och även att inte behöva komma till 

jobbet och vara uppeldad över att det har varit jobbiga och stressiga lämningar, det är 

jätteskönt. / Flexare 2 

 
Överlag spelade barnen en viktigare roll för när arbetet påbörjades och avslutades och 

verkade ha en större inverkan på hur hemarbetet upplevdes än sambon gjorde. Det var barnen, 

snarare än sambon, som var de tydligaste gränsvakterna.   

  

Tema: Flexibilitet / livspusslet  

Ett annat tydligt tema som framträdde i det empiriska materialet var den ökade 

flexibiliteten och de upplevda fördelar den förde med sig till vardagslivet. Dels kunde en del 

tid sparas in genom att inte behöva förflytta sig från hemmet till arbetsplatsen.  

 
Det tar ju mig 45 minuter att ta mig till jobbet. Så jag kan sova lite längre och ha en lite 

lugnare frukost (nu). Det upplever jag som skönt. Det är liksom nästan två timmar som man 

tjänar där / Integrerare 2 

  
Vidare gav hemarbetet möjligheten att vara mer tillgänglig för sina barn och finnas där 

för dem, samtidigt som respondenterna fortfarande kunde utföra sina 

arbetsuppgifter. Livspusslet upplevdes enklare att få ihop, då det var lättare att utföra privata 

ärenden under dagen såsom att gå till apoteket eller gå på utvecklingssamtal. Skulle det hända 

något akut var det lättare att styra om arbetet på ett smidigare sätt än innan hemarbetet.   

 
Jag kan jobba över eller börja tidigare när det är min fritid och samtidigt kunnat 

uträtta ärenden på arbetstid, eller kanske varit med barnen hemma när de är sjuka utan att 

behöva vabba och göra fritidssaker fast jag egentligen jobbar / Flexare 2 

 
Tema: Pauser 

Under hemarbetet har samtliga respondenter vittnat om nya former av pauser från 

arbetet än de som skedde under kontorsarbete. Pauserna tycks för flera respondenter ha blivit 

mer flexibla, sett till både innehåll och när de sker.  
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Undertema: De nya pauserna 

En respondent hade av arbetsgivaren inplanerade digitala fikapauser under dagen på för- 

och eftermiddagen, medan övriga inte tog gemensamma pauser tillsammans med 

arbetsgruppen. De tog istället paus utifrån sina individuella behov och när det föll sig väl med 

arbetet. Dessa pauser upplevdes även som mer flexibla och fria i jämförelse med när man är 

på arbetsplatsen. Det kunde också identifieras en ny typ av paus hos nästan alla respondenter 

som var att gå ut på en promenad eller göra någon hemsyssla som var fysiskt aktiv.  

 
Man sitter med en text och så tar det lite stopp, då kan jag bara släppa den och gå på 

en promenad eller liksom få en liten distans till det jag gör... hade jag varit på jobbet skulle 

jag inte gå och säga till HR att jag måste ta ut några timmar komp för det känns motigt med 

den här texten… Men hemma kan man bara såhär “okej, nu släpper jag - jag måste inte göra 

det här”. / Integrerare 2 

 
Två av respondenterna upplevde att de inte tar lika mycket pauser under hemarbete som 

tidigare på arbetsplatsen. Samtidigt som en av dessa berättade att hen numera använder vad 

denna studie kallar för de nya pauserna för att både få paus från arbetet och uträtta 

hemsysslor.  

 
Jag tar färre pauser nu egentligen eftersom det inte blir de naturliga pauserna som på 

jobbet när man tar kaffepaus eller att någon frågar något. Å andra sidan jag kan också gå 

och hänga en tvätt, plocka ur diskmaskinen eller också ta en dusch mitt under arbetsdagen. 

Det blir också paus men ingen schemalagd sådan. / Flexare 2 

  

Undertema: Slut på de naturliga pauserna 

Respondenterna berättade som i citatet ovan att de tidigare tog spontana naturliga pauser 

på kontoret eftersom människor omkring dem naturligt avbröt arbetet eller fokuset på ett 

annat sätt. Utan dessa naturliga pauser upplevde flera respondenter att arbetet flöt på i större 

utsträckning, och att produktiviteten ökade. De upplevde sig göra ett bättre arbete när de 

arbetade hemifrån eftersom det var lättare att påbörja något nytt och slutföra något utan att bli 

avbruten. Exempel på sådant som respondenterna menade kunde avbryta ett effektivt arbete 

var fikapauser, andra kollegor, arbetsdagens slut eller att hinna hämta barnen innan 

rusningstrafiken. De flytande gränserna sågs därmed som något positivt och fördelaktigt för 

att kunna utföra ett bra jobb.  
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På ett sätt så kan jag ändå känna att jag jobbar ju mer nu när jag är hemma än vad jag 

gör på jobbet, just för att det inte blir de här naturliga pauserna att någon frågar om något 

eller att man tar kaffe tillsammans. / Flexare 2 

 
Undertema: Årstid 

Vädrets och ljusets/mörkrets påverkan på pauserna och dess innehåll har betonats av 

flera respondenter. Det upplevdes vara lättare att ta pauser och/ eller promenader under våren 

i början av pandemin på grund av vädret men svårare under hösten, ju kallare, regnigare och 

mörkare det blir. 

 
Jag gick ut på promenader tidigare och det har varit sämre nu sista tiden eftersom det 

är mörkt och kallt, trots att det känns att det är ganska nödvändigt att göra det. / 

Segmenterare 1 

 
Tema: Upplevda nackdelar med hemarbetet 

Även om hemarbetet på många sätt upplevdes som praktiskt och positivt för samtliga 

respondenter, framförallt ur ett föräldraperspektiv, hade det vissa negativa aspekter som 

återkom från flera av respondenterna.  

Undertema: Det sociala  

Den tydligaste negativa aspekten av hemarbetet var den minskade möjligheten till 

naturlig kontakt med människor utanför familjen och hemmet. Nästan samtliga respondenter 

uttryckte att de saknade den sociala kontakten med sina kollegor och att det upplevdes göra 

hemarbetet tröttsamt. En känsla av att vara isolerad gjorde så att en del kände sig mer lata och 

därmed inte tog sig ut för att röra på sig. Det fanns en avsaknad av det sociala som gav en 

känsla av att man var trött på att bara sitta hemma och upplevde ett behov av att vara i en 

annan miljö. Det behovet kunde vara påfrestande för en respondent medan enklare för en 

annan.  

 
Jag skulle säga att jag blir lite mer trött av att jobba hemifrån eftersom man inte får 

med den energin och utbytet i det sociala som du får av kollegorna på plats.  

/ Segmenterare 1 

 
Undertema: Minskad arbetsplatsinvolvering & försvårad kommunikation 

En av respondenterna upplevde att övergången till digital kommunikation med 

kollegorna, istället för snabba muntliga möten, ibland lade grund för missförstånd, frustration 
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och försämrad kommunikation. Särskilt när respondenten upplevde att hen inte alltid hade 

kontroll över kommunikationsvägarna eftersom det kunde innebära att skicka mejl och 

invänta på svar vilket kunde ta varierande lång tid. En annan respondent upplevde även att 

träffa kollegorna och ha en direkt kommunikation var att föredra då det minskade risken för 

missförstånd och onödig frustration.  

 
Det är också bra att se varandra och prata med varandra eftersom det är svårare att bli 

irriterad på någon som man pratar med. … När man sitter hemma själv så blir det väldigt 

mycket i sitt egna huvud. Man har ingen att prata med om det och känner mer frustration. 

/ Flexare 1  

 
Några respondenter har inte upplevt sig lika delaktiga i arbetet i jämförelse med tidigare 

när de har befunnit sig på kontoret tillsammans med andra. Det saknades en helhetsbild på 

verksamheten och det blev svårare att känna sig som en del av organisationen. Att fysiskt 

befinna sig i samma rum som medarbetare som man inte annars arbetar med skapar en sorts 

slumpmässig inkludering när man överhör vad de samtalar med varandra om, detta går 

förlorat när man arbetar hemifrån och bara får ta del av riktad kommunikation.  

 
Det kollegiala är svårare nu och inte alls samma. Just det här att lära känna folk som 

jag inte jobbar så nära med, som jag annars hade träffat på i arbetsplatsen under pauser. Nu 

efter ett halvår är det ett stort tapp på vad folk gör.. Det är brist på ett sammanhang på en 

arbetsplats liksom. /Flexare 2 

 
Utöver de identifierade teman sammanställdes respondenternas svar på frågan om de 

vill fortsätta arbeta hemifrån i framtiden. Samtliga respondenter uppgav att de ville fortsätta 

arbeta hemifrån i framtiden, den önskade omfattningen på hemarbetet varierade från en till 

fyra dagar per vecka. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur personer påverkas av att arbeta hemifrån, 

utifrån valda gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, hur de upplever hemarbetet 

och vilka strategier de tar till för att hantera den nya arbetssituationen hemarbete. För att svara 

på syftet genomfördes en blandstudie bestående av en enkät och sex intervjuer. Här ges en 

summering av resultatet följt av en fördjupande resultat- respektive metoddiskussion och 

avslutningsvis studiens slutsatser.   
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Det kvantitativa resultat visade på ett svagt positivt samband mellan gränskontroll och 

hälsa, sambandet kvarstod när gruppernas medelvärden jämfördes. Detta visar, i enlighet med 

tidigare forskning, på tendensen att hög gränskontroll predicerar bättre hälsa. Även 

gränshanteringsstrategi påverkade hälsa, med ett svagt negativt samband mellan grad av 

segmentering och hälsa (integrerare hade bättre hälsa än segmenterare). Däremot tycktes inte 

graden av work- respektive nonwork-interrupt (hur ofta jobbet respektive privatlivet ”stör” 

under tid som är reserverad för den andra domänen) påverka hälsan nämnvärt.  

I den kvalitativa studien framkom att respondenterna överlag var ganska nöjda med sin 

nya tillvaro, och alla respondenter vill fortsätta att arbeta hemifrån i någon grad. Detta följer 

också resultatet i de större gallup-studier som genomförts i befolkningen (Internetstiftelsen, 

2020; TCO/Novus, 2020; Randstad/Sifo, 2020). Framförallt uppskattades möjligheten till 

ökad flexibilitet, att i högre grad själv styra över arbetet. Detta gällde särskilt förbättrade 

möjligheter att planera sin egen tid som att ta egna pauser vid behov, själv lägga upp hur 

arbetsdagen ska se ut samt att uträtta privata sysslor i hemmet under dagen. Det som saknades 

var det sociala utbytet som kontakt med kollegor och de flesta upplevde att delaktigheten 

sjunkit och att de inte längre kände sig som en del av arbetsplatsen som helhet. De flesta 

klädde sig och gjorde sig i ordning på morgonen som om de hade gått till arbetet och hade en 

särskild plats i hemmet där de arbetade. Det som varierade mest mellan respondenterna i den 

kvalitativa studien var hur strikt arbetsdagen var temporalt. För vissa var arbetstiden väldigt 

flytande, för andra hade den väldigt tydliga ramar t.ex. tydliga tider för arbetsdagens början 

och slut samt pauser. Fem av sex respondenter nyttjade också vad vi valt att kalla ”de nya 

pauserna”. Detta är pauser i arbetet för att antingen uträtta ärenden, ta hand om hemsysslor 

eller ta en promenad eller utföra en fysisk aktivitet av annat slag. Dessa nya pauser står i 

kontrast mot hur en paus i arbetet traditionellt sett ut på arbetsplatsen, som exempelvis en 

kopp kaffe i fikarummet småpratandes med kollegor.  

Resultatet från intervjuerna visade att familjen och framförallt barnen spelade en väldigt 

stor roll i upplevelsen av hemarbetet. Det var framförallt den ökade möjligheten att vara 

närvarande i barnens liv som uppskattades, men hos vissa upplevdes det svårt att vara fysiskt 

närvarande hemma samtidigt som man var emotionellt frånkopplad från barnen. Det gällde 

exempelvis tiden efter att barnen kommit hem från skola eller förskola innan arbetet var 

avslutat för dagen. 

Resultatdiskussion 

Varken gränshanteringsstrategi eller gränskontroll hade i den kvantitativa studien en 

särskilt stark påverkan på hälsa. Båda variablerna hade dock ett svagt signifikant samband, 
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där högre gränskontroll respektive integrering predicerade högre hälsa än låg gränskontroll 

och segmentering. Oavsett gränshanteringsstrategi så tycktes också deltagarna i den 

kvalitativa studien överlag nöjda med sin tillvaro under hemarbetet. Ökad autonomi och bättre 

möjligheter att få ihop ”livspusslet” verkade vara det som uppskattades mest. Det kan vara så 

att den bakomliggande variabeln familjesituation kan vara en förklaring till detta, då alla utom 

en av respondenterna hade hemmavarande barn i skolåldern. En tänkbar förklaring är att både 

segmenterare och integrerare gynnas hälsomässigt av den tid som frigörs, och den därmed 

minskade stressen i vardagen, och att detta överskuggar hälsoeffekten av vald 

gränshanteringsstrategi.  

Att integrerare hade bättre hälsa kan bero på att de har funnits bli mindre störda än 

segmenterare när arbetet avbryter privatlivet (work-to-nonwork interruption) (Olson-

Buchanan & Boswell, 2005). Det är också en mindre ansträngning för dem än för 

segmenterare att gå mellan de två domänerna arbete och privatliv (Ashforth et al., 2000). 

Båda är exempel på fenomen som kan tänkas öka vid hemarbete. Att integrerare är mer 

flexibla kan, förutom att ha en positiv effekt under en mer lågreglerad arbetssituation, också 

tänkas ha en positiv inverkan på deras reaktion på förändring i stort. Sen i mars 2020 har 

samhället och livet förändrats i hög grad för alla, både i arbetslivet och privat, och det kan 

tänkas att de mer flexibla integrerarna överlag är bättre på att hantera förändring. Det ger i så 

fall. integrerarna en dubbel fördel i The New Normal, då de kan hantera både hemarbetet och 

alla de andra förändringar som Corona-pandemin fört med sig bättre, både inom och utanför 

arbetslivet.  

Det faktum att i vilken utsträckning arbete respektive privatliv störde i respektive 

domän (grad av work-to-nonwork interrupt och nonwork-to-work interrupt) inte hade en 

signifikant effekt på hälsa i den kvantitativa studien är också intressant. Det framgick i 

intervjuerna att även de som i enkäten uppgav att de i väldigt låg grad lät privatlivet störa 

under arbetet i hög grad faktiskt lät det privata ta plats under arbetstid. Det är möjligt att den 

typen av ”störningar” som sms, meddelanden, telefonsamtal och fysiska avbrott idag ses som 

så pass normala att tjänstepersonerna inte ens reflekterar över att de äger rum. Samma 

utveckling kan tänkas vara sant för work-to-nonwork interrupt, även om tidigare studier visat 

att individer är känsligare för när arbetet stör privatlivet än vice versa (Kylin, 2007). Det kan 

finnas anledning att närmare studera effekten av nonwork-to-work respektive work-to-

nonwork interrupt för dagens tjänstepersoner.   

I den kvalitativa studien fann vi stöd för både Mellner et als. (2014) teori att ökad 

flexibilitet leder till minskad upplevd gränskontroll, liksom Clarks (2000) teori att ökad 
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flexibilitet leder till högre upplevd gränskontroll. Respondenterna uppgav att de upplevde 

bättre möjlighet att lägga upp både arbete och arbetsdag på ett sätt som passade dem. Den nya 

flexibiliteten innebar större autonomi vilket uppskattades, men samtidigt uppgav flera att 

arbetet nu kunde ”flyta ut” och ”ta över” i den privata domänen, då det saknades tydliga slut 

på arbetsdagen. Bland respondenterna i den här studien var detta tydligast hos en av 

integrerarna och en av flexarna, medan segmenterarna inte nämnde sådana problem. Även om 

integrerare i stort mår bättre under hemarbete än segmenterare så kan de därför behöva mer 

hjälp med att sätta gränser för sitt arbete. Som Nippert-Eng (1996) påpekar är det de som 

lättast passerar över gränsen mellan arbete och privatliv som kan behöva hjälp med att inte 

göra det.  

Vidare återfanns stöd för Palm et als. (2020) teori om de sju 

gränshanteringsstrategierna. Särskilt fann vi att platsseparering var en välanvänd strategi. För 

en del respondenter var detta en nödvändighet då de arbetade från en stationär dator, men 

även de andra respondenterna valde att i hög utsträckning arbeta på en viss bestämd plats i 

hemmet. De som framförallt brukade avvika från den bestämda arbetsplatsen var de två 

integrerarna som ibland slog sig ner i soffan eller i sovrummet, men då var fallet att de 

medvetet avvek från vad som var en mentalt tydlig arbetsplats. Alla utom en av 

respondenterna klädde också på sig och gjorde sig i ordning på morgonen, även om de inte 

skulle lämna hemmet under dagen. Den mentala markören ”att klä på sig” och den spatiala 

markören ”arbetsplatsen” tros hjälpa respondenterna att skapa gränser mellan de två 

domänerna arbete och privatliv, och bidra till ökad WLB och gränskontroll.  

Gränserna präglades av hög grad av genomtränglighet (Clark, 2000) då både 

familjemedlemmar (särskilt barn) i många fall avbröt/tog sig in i arbetsrummet och 

respondenterna själva bröt genom att lämna rummet och göra något i hemmet. Det är värt att 

notera att ingen av respondenterna uttryckte avsaknad av det gränsland som Kylin (2007) 

menar är en viktig aspekt av att göra den mentala omställningen mellan de två domänerna. I 

regel utgörs gränslandet av resan (den tidsmässiga och fysiska) till och från arbetet. Tvärtom 

uppskattades de lugnare mornarna och den tid som frigjordes när tiden att förflytta sig mellan 

hemmet och arbetet sparades in, vilket minskade stress och stressrelaterade konflikter (som 

t.ex. ”jobbiga lämningar” på förskola).   

”De nya pauserna” är också ett intressant resultat från den kvalitativa studien. Dessa 

pauser bestod dels av praktiska bestyr som att hänga en tvätt eller diska, men i hög 

utsträckning användes de också för att få en både mental och fysisk paus från arbetet och 

skärmen. Detta genom att lämna hemmet för en promenad.  Det kan tänkas att de pauser som 
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handlade om en mental och fysisk paus genom utomhusvistelse har en återhämtande funktion 

för respondenterna. Att vistas utanför hemmet och få nya intryck gav ny energi och ork till 

arbetet. På kontoret kan den typen av återhämtande avbrott istället komma från att småprata 

med kollegor eller ta en kaffe i fikarummet. Detta bekräftar också tidigare forskning som 

funnit att de fysiska pauserna vid hemarbete gav avlastning och ny energi till det mer mentalt 

krävande arbetet vid datorn (Kylin, 2007). Det kan också tänkas att behovet att lämna 

hemmet, som förut gavs genom resan till jobbet, uppfylls genom dessa utevistelser och i sig 

har en positiv effekt. Respondenterna uppgav att trots att dessa pauser gav mycket energi till 

arbetet hade de i många fall blivit färre i takt med att vädret blivit sämre under höst och vinter. 

Därför kan det vara en rekommendation till arbetsgivare att rekommendera eller, vid behov 

och i samråd med de anställda, schemalägga den typen av pauser vid långvarigt hemarbete. 

De praktiska nya pauserna som bestod av hemmasysslor var uppskattade för att de frigjorde 

mer tid för familjen när arbetsdagen var slut. Det som annars hade gjorts när en kommer hem 

från jobbet kunde nu i viss utsträckning göras under arbetsdagen. Även detta verkade ha 

positiva effekter på måendet och upplevelsen av hemarbetet.  De nya praktiska pauserna kan 

ha minskat konflikter relaterade till tidsbrist som kan leda till work-to-home../home-to-work 

conflict (Greenhaus & Beutell, 1985). Något som inte togs upp i intervjuerna var de 

beteendebaserade konflikter mellan domänerna som också skapar work-to-home../home-to-

work conflict (Greenhaus & Beutell, 1985; Clark, 2000). En anledning till det kan vara att vi i 

Sverige har ett relativt informellt arbetsklimat, där skillnaden mellan hur personer beter sig 

med sina kollegor och sin chef respektive sina vänner och sin familj kan tänkas skilja sig 

mindre åt än vad de gör i länder med högre grad av formalitet och hierarki på arbetsplatsen. 

Det kan även tänkas att en förändring skett över tid, att människor globalt rör sig mot lägre 

grad av formalitet och hierarki såväl på arbetsplatsen som privat. Det kan då tänkas att den 

typen av beteendekonflikter blir mindre vanliga.  

Då studien inte mätte work-to-home eller home-to-work conflict innan hemarbete 

infördes kan inga slutsatser dras om huruvida den hade ökat eller minskat för individerna. 

Men vi kan finna stöd för Breaugh och Farabees (2012) tes att den ökade flexibiliteten och 

autonomin minskade tjänstepersonernas work-to-home conflict och ökade WLB. Detta då de 

uppgav att de under hemarbete fick mer tid för att möta kraven från privatlivsdomänen och 

upplevde minskad stress över att få ihop vardagen. Det är möjligt att respondenterna hade en 

faktiskt ökad home-to-work conflict under hemarbetet, som Delanoeije et al. (2019) funnit, då 

många vittnade om att krav från den privata domänen på olika sätt gjorde sig påminda. Det 

kunde vara barn som ville ha uppmärksamhet, eller icke-hemarbetande partners som 
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förväntade sig att respondenten som var hemma skulle ta ett större ansvar för hemmet, men 

detta tycktes inte uppfattas som ett problem hos respondenterna.  

För vidare forskning rekommenderas longitudinella studier av hemarbete, då 

indikationer finns att attityder, strategier och hälsa förändras över tid. Det hade också varit 

intressant att få fler perspektiv än studiens relativt homogena grupp av tjänstepersoner i 

medelklassen som lever i familjekonstellationer med hemmavarande barn. Framförallt vore 

det intressant att få mer kunskap om hur hemarbetets effekter vid ensamboende och 

trångboddhet. Samtidigt vore det intressant att studera tjänstepersonerna med hemmavarande 

barn och sambo närmare: hur påverkar den nya högre graden av närvaro och all den tid som 

sparas (från att slippa pendla och att kunna utföra hemmasysslor under arbetsdagen) 

relationen till familjen, stress och hälsa överlag. Det kan också tänkas att om hemarbete blir 

mer utbrett så kan det påverka andra sociala faktorer såsom ökad sjuknärvaro och försämrade 

möjligheter att identifiera ohälsa liksom arbetsrättsliga aspekter såsom VAB, eller 

försvårat/försvagat arbetsmiljöarbete. 

Det vore också intressant att se närmare på arbetsbelastning, då resultatet indikerade att 

hemarbetessituationen skiljde sig mycket åt mellan de som hade en högre och de som hade en 

lägre arbetsbelastning, där de med hög arbetsbelastning tycktes vara utsatta för hög risk att 

arbeta allt längre dagar, särskilt om det inte fanns barn eller annat som avbröt. 

Metoddiskussion 

Till denna studie gjordes valet att kontakta relevanta företag i relation till populationen 

som studien avsåg att studera, tjänstepersoner som arbetar hemifrån under pandemin. De 

flesta företag tackade nej till deltagandet i studien med anledning av att de själva hade 

pågående liknande undersökningar på gång eller redan utskickade inom sin organisation. 

Detta tyder på att studien är högst relevant. De verksamheter som deltog i studien tillhörde 

privat och offentlig sektor vilket resulterade i god spridning i relation till den valda 

populationen. Däremot saknas deltagande av mindre företag med färre anställda. Med det 

riktade urvalet som gjordes kan det även befaras att vissa respondenter, trots lovad 

anonymitet, påverkats i sina svar av det faktum att enkäten skickades till dem via deras 

arbetsgivare eller via deras arbetsmail. Denna insamlingsmetod ansågs ändå vara bäst lämpad 

då populationen som studien syftade att undersöka redan var bestämd, tjänstepersoner som 

tidigare arbetat på kontor men som under pandemin fått flytta hem arbetet från kontoret. 

Därav valdes bekvämlighetsurval bort då den inte kan garantera att rätt individer nåddes. 

Hade denna metod valts hade det kunnat resultera i att urvalet inte var representativt och 

relevant för studien. En annan begränsning som uppmärksammades efter enkätens slutförande 
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var att urvalet var homogent då det inte var stor åldersspridning mellan respondenterna samt 

att de flesta respondenter hade barn och sambo och på så vis saknades fler respondenter som 

tillhör den yngre och äldre arbetsföra åldern samt ensamboende. Detta kan vara en 

begränsning för studiens resultat då det inte blir representativt för den valda populationen. Det 

kan även tänkas att urvalet fångade upp en privilegierad grupp av tillsvidareanställda 

tjänstepersoner i medelklassen som möjligtvis berörs mindre av både den generella 

osäkerheten som pandemin medför (då de har tryggare anställningar) liksom att deras 

arbetsmiljö kan antas vara bättre än låginkomsttagares.  

Vidare var svarsfrekvensen i enkäterna relativt låg då enkäten distribuerades till ca 350 

personer och genererade 98 svar varav en femtedel av de inkomna svaren inte var giltiga då 

de inte uppfyllde kraven. Detta ledde till att stickprovet som erhölls var relativt litet och på 

gränsen till obrukbart för en del av de analyser som studien avsåg att genomföra. För att 

kunna genomföra vissa analyser behövde respondenterna delas in i grupper för hög och låg 

kontroll samt gränshanteringsstrategierna integrerare och segmenterare. Detta blev ett kritiskt 

moment då de värdena i stickprovet var homogena vilket bidrog till att grupperna inte blev 

lika stora och därmed jämbördiga. För att kunna genomföra analyserna valde vi i samråd med 

handledare att dela upp grupperna, där värdena rangordnas från höga till låga och sedan 

delades stickprovet på hälften så att grupperna blev lika stora. Detta var problematisk  då en 

del respondenter med lika värden hamnade i olika grupper vilket hotar den interna och externa 

validiteten, då det inte går att med säkerhet dra välgrundade orsakssamband eller generalisera 

bortom stickprovet. 

Ett potentiellt hot mot reliabiliteten var att modifikationer av ursprungsinstrumenten 

gjordes samt att nya frågor lades till i enkäten. Dock kom detta inte att bli ett problem i 

studien då den interna konsistensen Cronbachs alfa fortsatt visade på god reliabiliteten, vilket 

också tydde på att validiteten (t.ex. konstruktvaliditet) som ursprungsinstrumenten hade 

bevarades även i det delvis nykonstruerade instrument som denna studie använde sig av.  

För att utvärdera den statistiska validiteten fördes en diskussion om analysmetodens 

relevans i relation till studiens forskningsfrågor tillsammans med bihandledare. Först efter 

denna diskussion beslutades det om vilka test som skulle genomföras.  

I och med att den fenomenologiska ansatsen syftar till en persons upplevelser i rådande 

stund är de också flyktiga och kan därmed komma att förändras. Detta innebär att den 

tematiska analysen inte nödvändigtvis gett samma resultat om respondenterna intervjuats vid 

ett annat tillfälle. Intervjuerna genomfördes vid början av andra vågen av pandemin vilket kan 

ha lett till starkare känslor än om intervjun hade genomförts mellan de två topparna, och 
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svaren från respondenterna hade också kunnat bli annorlunda om studien genomförts i 

pandemins tidigare skede. Detta betyder att studien inte kan uttala sig om någon faktisk 

kunskap utan slutsatserna är helt grundade i den upplevelsen som var aktuell för respondenten 

just vid intervjutillfället. Vidare grundar sig också tolkningen av materialet på de subjektiva 

uppfattningar och förståelser av fenomenet som vi hade, vilket kan skada trovärdigheten av 

resultatet om tolkningen inte stämmer överens med respondentens egna uppfattning. Denna 

risk har försökts minimeras genom att det genomgående funnits en tanke om vår påverkan och 

tolkning av materialet, detta kan ha minskat risken för forskareffekt. En fördel för 

trovärdigheten är att studien är skriven av tre personer vilket har gjort att vi har kunnat kritiskt 

granska varandras uppfattningar. Vidare kan det tänkas att om vi alla har tolkat materialet på 

samma sätt kan det indikera på en starkare trovärdighet. Men å andra sidan kan önskan om att 

nå konsensus bidra till att vi under vägens gång bytt uppfattning på grund av varandras tankar 

kring materialet. Även enkätsvaren samlades in mellan de två smitto-topparna, vilket kan ha 

påverkat svaren från enkätstudien.  

Det fanns en medvetenhet om att respondenter kunde utgå ifrån sin rådande situation 

gällande känslor och upplevelser. För att kunna fånga ett mer longitudinellt perspektiv 

ombads de i intervjuerna att även berätta om sina tidigare erfarenheter, och/eller utifrån den 

sammanlagda perioden de har arbetat hemifrån. Medans i enkäten ombads de att reflektera 

över hela perioden som de arbetat hemifrån när de besvarade frågorna.  

Ett alternativ till de semistrukturerade intervjuer som genomfördes i den här studien är 

ostrukturerade intervjuer där respondenten hade fått möjligheten tala fritt om sina upplevelser. 

Det hade kunnat ge en fördjupad bild av dess upplevelser om situationen i allmänhet. Dock 

ansågs det vara mer fördelaktigt att istället använda semistrukturerade intervjuer som 

grundades i det befintliga teoretiska materialet för att säkerställa att respondenten resonerade 

kring ämnesområden som studien avsåg att studera i den deduktiva tematiska analysen.  

Multimetoden som valdes i denna studie är tidskrävande, detta har bidragit till att vi 

ställt oss frågande till om det vore bättre att enbart ha fokuserat på en av metoderna och 

därmed ha kunnat intervjua fler individer alternativt lagt mer tid på rekryteringen av 

respondenter till enkäten. Men då studien syftade till att både undersöka skillnader mellan 

olika variabler såsom gränskontroll och gränshanteringsstrategier i relation till hälsa samt 

tjänstepersoners upplevelser av hemarbetet ansågs det av vikt att få in både kvantitativ och 

kvalitativ data. På så sätt kunde studiens resultat generaliseras till viss del men samtidigt få en 

fördjupad förståelse i hur tjänstepersoner upplever flytten från arbetsgivarens kontor till 

hemmet. Vidare gav denna metod möjligheten att fånga upp sådana beteenden och digitala 
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fenomen som i dagens samhälle har normaliserats och därmed gick tjänstepersonerna förbi. 

Hade studien enbart genomfört en enkätundersökning hade den gått miste om flera fynd. Ett 

exempel på ett sådant fynd är att i enkäten skattade tjänstepersonerna att de sällan lät 

privatlivet störa arbetslivet men under intervjun framgick att de faktiskt utförde digitala 

privata ärenden under arbetstiden oftare än vad de uppgav. Det kan bero på att de inte var lika 

medvetna om det på grund av normaliseringen av att svara på sms eller ta ett samtal under 

arbetstid. Fynd som detta hade inte kunnat genereras om inte studien utförts på detta vis där 

de olika metoderna kompletterade varandra.  

Slutsatser 

 Studien visar att även om hemarbete är något mer fördelaktigt för integrerare, som hade 

bättre hälsa i den kvantitativa enkätstudien, så uppskattades det nya arbetslivet av både 

integrerare och segmenterare.  Eftersom samtliga respondenter i den kvalitativa studien 

uppger att de önskar fortsätta arbeta hemifrån i viss mån i framtiden (från en till fyra dagar per 

vecka) bör arbetsgivarna ta denna önskan på allvar och planera för hur The New Normal ska 

se ut efter pandemin. Att först ge tjänstepersoner en hög grad av autonomi och sedan ta den 

tillbaka kan tänkas få negativa konsekvenser. Utmaningarna vid hemarbete blir att möta 

behovet av social samvaro och arbetsplatsinvolvering, samt att identifiera vilka arbetstagare 

som behöver hjälp och stöd för att sätta gränser för sitt arbete.   

Att tjänstepersonerna i hög grad använde platssepareringsstrategier för arbetet genom att 

förlägga det till en viss del av hemmet tyder på att det fortfarande finns behov av att behålla 

en spatial gräns mellan arbete och privatliv. Däremot tilläts gränsen mellan de två domänerna 

ha hög genomtränglighet, åtminstone för nonwork-to-work interrupt. Att privatlivet på ett 

konkret sätt avbröt i arbetet tycktes inte uppfattas som ett problem. Det kan vara ett tecken på 

att en sammansmältning av de två domänerna ägt rum, men denna utveckling har antagligen 

påbörjats långt innan hemarbetet, då gränsen mellan arbete och privatliv i och med ICT:ernas 

utbredning har blivit allt svagare.   

Ett sätt att hantera den nya tillvaron var ”de nya pauserna”, bestående av fysisk aktivitet 

utanför hemmet och hemmasysslor. Dessa två olika sorters mönsterbryt ger hemarbetarna 

möjlighet till återhämtning under dagen genom att hämta ny energi, samtidigt som de får 

motion och frigör mer fritid/tid till barnen. Dessa nya pauser tycks på så vis fylla fler 

funktioner än den bensträckare och kaffepaus som dominerar på den traditionella 

arbetsplatsen. 

Slutligen tycks hemmavarande barn spela en avgörande roll för upplevelsen och 

upplägget av hemarbetet. De tycks vara de främsta gränsvakterna, som både startar och 
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avslutar arbetsdagen, och bättre möjligheter att få ihop familjelivet samt mer tid till barnen 

anges som starka fördelar med hemarbetet. Då barnen tros påverka erfarenheten av hemarbete 

så pass mycket föreslås framtida studier där barnens effekt på hemarbetet isoleras. 
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Bilaga 1 – Enkät pappersversion (i studien användes digital version)  

 

 
 

Så här fyller du i pappersenkäten 
Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ, och hur du avmarkerar ett redan gjort val. 

 Korrekt markerat svarsalternativ 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska vara mitt i rutan 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt 

 Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat 

 
Hur gammal är du? 

≤ 25 år 26 - 35 år 36 - 45 år 46 - 55 år 56 - 65 år ≥ 65 år 
 

Kön? 
Man 
Kvinna 
Annat / Vill ej ange 

 

Jag jobbar för närvarande huvudsakligen hemifrån eller annan plats som inte är kontoret (café 
eller annan plats du valt själv). 

Ja 
Nej 

 
Hur stor del av din senaste arbetsvecka var du fysiskt på kontoret? 

 
Innan coronarestriktionerna trädde i kraft, arbetade du från en arbetsplats anordnad av din 
arbetsgivare (”kontoret”) minst 80% av din arbetstid? 

Ja 
Nej 

 
Bor du själv? 

Ja 
Nej 

 
Har du hemmavarande barn under 18 år? 

Ja 
Nej 
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Har du en sambo? (Med sambo avses en romantisk partner som du delar hushåll med) 
Ja 
Nej 

 
Har du personalansvar? 

Ja 
Nej 

 
Hur har din arbetsbelastning påverkats av coronapandemin? 

Min arbetsbelastning har minskat 
Min arbetsbelastning är ungefär densamma 
Min arbetsbelastning har ökat 

 
DEL 2 - Hur väl stämmer följande påståenden in på din arbetssituation? 

Stämmer 
 
 

Jag besvarar 
arbetsrelaterade samtal, 
sms och mail på min 
fritid 

Jag arbetar under 
semestern 

Jag låter arbetet avbryta 
när jag är med familj och 
vänner 

Jag kan själv styra över 
om jag kan hålla mitt 
arbete och mitt privatliv 
åtskilda 

Jag kan själv styra över 
om jag har tydliga 
gränser mellan mitt 
arbete och mitt privatliv 

Jag kan själv styra över 
om jag kan kombinera 
mitt arbete och privatliv 
under dagen 

Jag låter arbetsrelaterade 
aktiviteter utföras under 
ledig tid 

Jag utför privata 
aktiviteter under arbetstid 

Stämmer 
inte alls 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

inte särskilt 
väl 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Varken eller 
/ ibland 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Stämmer 
ganska väl 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Stämmer 
helt 
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DEL 3 - Ta ställning till följande påståenden 

Stämmer 
 
 

Jag vill inte behöva tänka 
på mitt arbete när jag är 
ledig 

Jag föredrar att hålla 
arbetet på arbetsplatsen 

Jag tycker inte om när 
arbetet tränger in i mitt 
hem och familjeliv 

Jag vill kunna lämna 
arbetet på arbetsplatsen 
när jag går hem för dagen 

Jag vill hålla isär arbete 
och privatliv helt 

Det besvärar mig att 
arbeta under ledig tid 

Jag vill inte ägna mig åt 
privatrelaterade 
aktiviteter under min 
arbetstid 

Jag vill hålla isär arbete 
och privatliv genom att 
sätta tydliga gränser för 
vad som är arbetstid och 
vad som är ledig tid. 

Jag vill ha fysiska 
gränser för vart jag 
arbetar och inte arbetar 

Jag vill inte ägna mig åt 
privatrelaterade 
aktiviteter på min 
arbetsplats 

Stämmer 
inte alls 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

inte särskilt 
väl 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Varken eller 
/ ibland 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Stämmer 
ganska väl 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Stämmer 
helt 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vad har du vanligtvis för känslor inför din arbetsdag? 
Glad och tillfreds vid tanken på ett stimulerande arbete som väntar 
Har en ganska positiv känsla för arbetet 
Har varken positiva eller negativa känslor inför arbetet 
Känner en viss olust inför arbetet 
Känner en stark olust inför arbetet 
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Ta ställning till följande påståenden om ditt mående och din arbetssituation som den ser ut just 
nu 

 
 
 

Jag känner mig utvilad 
och återhämtad när jag 
börjar mitt jobb för dagen 

Jag känner mig fylld av 
energi under arbetsdagen 

Jag känner mig trött 
under arbetsdagen 

Jag känner mig trött efter 
arbetsdagens slut 

Jag tar vara på 
mikropauser under 
arbetsdagen och släpper 
arbetet för en kort stund 

Jag använder delar av 
lunchen för att jobba 

Jag har möjlighet att 
koppla av efter arbetet 
och inte känna några 
måsten 

Jag sover bra om nätterna 

 
Stämmer 
inte alls 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stämmer 
inte särskilt 

väl 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Varken eller 

/ ibland 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Stämmer 

ganska väl 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Stämmer 

helt 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hur lång tid tar det i allmänhet för dig att varva ner efter arbetet och återfå energi till övrig tid 
utanför arbetet. Välj det alternativ som stämmer bäst. 

Har inget behov att varva ner 
Behöver 1-2 timmar på mig för att varva ner 
Behöver flera timmar för att varva ner 
Behöver hela kvällen för att varva ner 
Jag har ingen möjlighet att varva ner efter arbetet (på grund av yttre faktorer) 

 

Om du kommit i kontakt med den här enkäten via ditt arbete ange namn på din arbetsgivare 
här*: *Vi kommer inte att dela individuella svar med din arbetsgivare. Svaren kommer slås ihop 
och datan presenteras översiktligt. Det kommer inte vara möjligt för arbetsgivarna att 
identifiera enskilda anställda. Om du inte vill ange arbetsgivare lämna fältet tomt. 
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Den här undersökningen består av en enkätdel och utifrån den vill vi genomföra ett fåtal 
intervjuer, skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en kortare intervju via skype eller zoom? 
Givetvis kommer även dina svar och intervjucitat anonymiseras helt och inte presenteras 
tillsammans med information om arbetsplats eller annan information som kan hjälpa till att 
identifiera dig (har du mer frågor om anonymitet eller om intervjun i övrigt är du välkommen 
att kontakta oss på hemarbete.kandidat2020@gmail.com). Kan du tänka dig ett delta i en 

Ja 
Nej 

 
Stort tack! Ange din e-postadress: 

 
Ange ditt telefonnummer: 

 



Bilaga 2 – Missivbrev 
  

 

 
 
 

 

 

Hej,

Den här enkäten är en del av vår kandidatuppsats vid institutionen för psykologi, Lunds Universitet. Enkäten
syftar till att undersöka upplevelser av hemarbete, utifrån personliga förutsättningar och personlighetstyp, och tar
5-10 minuter att besvara. Du kan när som helst avbryta din medverkan genom att stänga ner enkäten. 

Svaren redovisas endast på gruppnivå och datan från den här studien behandlas konfidentiellt och kommer
endast användas i forskningsändamål. Vid insamling och förvaring av empirin tar vi hänsyn till Vetenskapsrådet
forskningsetiska principer. 

Bland våra respondenter kommer vi också välja ut ett antal personer, utifrån deras enkätsvar, som vi vill
genomföra en fördjupande intervju med (digitalt). I slutet av enkäten kommer vi därför att fråga dig om du kan
tänka dig att delta och be dig att isf. lämna dina kontaktuppgifter. Vi är väldigt tacksamma om du kan tänka dig
ställa upp, och intervjun kommer isf. förläggas på en tid som passar dig som respondent. Givetvis är även
intervjupersonerna helt anonymiserade i uppsatsen. Syftet med intervjuerna är att få en bättre bild av hur olika
personlighetstyper hanterar hemarbete och hur det påverkar dem (positivt eller negativt). 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Vårt varmaste tack för din medverkan, 
Josefin Flomén, Ruaa Abbas och Vilma Seth

Kontaktuppgifter till oss: 
hemarbete.kandidat2020@gmail.com (går till oss tre)

Kontaktuppgifter till handledare: 
Ulf Ericsson, ulf.ericsson@psy.lu.se



Bilaga 3 – Intervjuguide 
  

 

Intervjuguide 
- Hemarbete under corona 
  
Beräknad tid 30-40 min 
  
Nedan frågor tillåts variera mellan intervjupersoner, men i stora drag skall varje ip svara på frågan hur 
man har arbetat hemma i praktiken, samt hur upplevelsen av detta har varit. 
Inför varje intervju granskas även enkätsvar och relevanta/intressanta aspekter med intervjupersonens 
svar kommer att lyftas upp och få en särskild del i intervjun. 
Del 3 kommer lyftas in/vävas in i del 2. 
  
Inledning, max 5 min 
Presentation: Vilma, Lunds Universitet, Ruaa och Josefin, hemarbete under corona.  
Intervjun: Beräknad tidsåtgång (est. sluttid), godkänna att den spelas in (starta inspelning efter), anonymitet 
samt rätt att avbryta, möjlighet att ställa frågor.  
  
Del 1 – Corona-arbetet i praktiken, max 10 min 
  
- När började du arbeta hemifrån? 
- Hur mycket har du arbetat hemifrån under perioden? 
- (om ej singelhushåll) Vilka andra har varit hemma med dig på dagarna? I vilken utsträckning. 
- Vart i hemmet har du oftast arbetat, varför? Finns det platser i ditt hem du inte vill arbeta på, varför? 
- Berätta om en typisk arbetsdag 
- Särskilt fokus: Pauser, struktur, blanda arbete/privatliv, arbetstider (fasta eller flytande) 
- Hur påbörjas och avslutas en arbetsdag? (markörer) 
- Vem styr när arbetsdagen påbörjas och avslutas? 
- Hur, om alls, har sättet du arbetar hemma på förändrats under den här tiden? 
- Arbetsledaren, hur är den synlig för dig? Check-ins liknande? 
- Har du något samröre med kollegor som inte är möten, tex digital fika? 
  
Del 2 – Upplevelsen av hemarbete, 15-20 min 
  
- Hur har det känts att jobba hemma? 
- Har känslorna förändrats under tiden? Varför? 
- Vad har varit den största utmaningen för dig vad gäller hemarbetet? 
- Vad, om något, upplevs som en förbättring i jämförelse med kontorsarbetet? 
- Har du blivit bättre på att arbeta hemma under den här perioden? Ge exempel 
  
- Om du får bestämma, hur stor del av din arbetsvecka skulle du jobba hemifrån i framtiden? 
  
Del 3 – (ev) Särskilda frågor till IP - Exempel: 
Du har uppgett att du har helst vill hålla arbete och privatliv helt separerade, hur upplever du dina 
möjligheter att göra det när du jobbar hemifrån? Har dina känslor kring detta förändrats under hemarbetets 
fortgång? 
  
Du har angett att du ofta känner dig trött (innan/efter/under) arbetsdagen, om du jämför med hur det var 
innan du började arbeta hemifrån, är det något som har förändrats? Känner du dig tillexempel mer eller 
mindre trött nu än vad du gjorde innan? 
  
Du är ensamstående med dina barn, upplever du att det påverkat dina känslor för hemarbete? Hur? 
  
Avslutande frågor: 
Har du några fler frågor till mig innan vi avslutar? 
 
 


