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Sammanfattning 

Det nya coronaviruset Covid-19 har ställt mänskligheten inför en stor prövning och flera 

arbetsplatser har varit tvungna att anpassa sig efter Folkhälsomyndighetens restriktioner och 

rekommendationer. Många arbetsplatser har övergått till distansarbete för att minska 

smittspridningen. Syftet med denna undersökning är att belysa hur distansarbete påverkar 

balansen mellan arbetsliv och övrigt liv samt vilka strategier och rutiner individer använder 

sig av för att hantera gränsdragningen. Undersökningen baseras på tio kvalitativa intervjuer 

med informanter i olika branscher som i samband med Covid-19 pandemin tvingats arbeta 

hemifrån. Det insamlade empiriska materialet analyseras med hjälp av Clarks gränsteori där 

begreppen segmentering och integrering är i fokus. Vidare hjälper Goffmans teori om roller 

att belysa hur informanterna hanterat balansen beroende på vilka roller de tar på sig när de 

befinner sig i de två olika domänerna. Materialet visar att informanternas upplevelser kring 

distansarbete och balans skiljer sig åt och att de har utvecklat olika strategier för att uppnå 

balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Fler informanter har använt sig av tids och rumsliga 

aspekter för att skilja på arbetstid och övrig tid. Vissa informanter med barn använder barnens 

lämning och hämtning från förskola och skola som en gränsdragning. Vidare kom det fram att 

de informanter som haft ett mer flexibelt arbete inte upplever lika stor skillnad gällande 

balansen mellan arbetsliv och övrigt liv när de arbetar hemifrån. Dock upplever majoriteten 

informanter att gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv har suddats ut när de arbetar hemifrån 

och att det inte finns någon tydlig start eller slut på arbetsdagen. Slutligen diskuteras resultatet 

utifrån studiens syfte och frågeställningar tillsammans med tidigare forskning inom ämnet för 

att ge en överskådlig bild av fenomenet. 

 

Nyckelord: Balans, distansarbete, Covid-19 
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Abstract 

The new coronavirus Covid-19 has put humanity to a great test and several workplaces have 

had to adapt to the Swedish Public Health Agency's restrictions and recommendations. Many 

workplaces have switched to teleworking to reduce the spread of the virus. The purpose of 

this study is to illustrate how teleworking affects the balance between working life and other 

life, as well as the strategies and routines individuals use to manage the boundaries between 

these domains. The study is based on ten qualitative interviews with informants in different 

professions, who due to the pandemic are forced to work from home. The collected empirical 

material has been analyzed using Clark's border theory where the concepts segmentation and 

integration are in focus. Furthermore, is Goffman's theory of roles used to illustrate how the 

informants handle the balance depending on what roles they take on when they are in the two 

different domains. The material shows that the informants' experiences of teleworking and 

balance differ and that they have developed different strategies to achieve balance between 

working life and other life. Several informants used time and spatial aspects to distinguish 

between working hours and leisure hours. Some informants with children use the children's 

drop-off and pick-up time from preschool and school as a demarcation. Furthermore, it was 

revealed that the informants who have had more flexible jobs didn`t experience as much 

difference regarding the balance between working life and other life when they work from 

home. However, the majority of informants feel that the boundaries between working life and 

other life have been blurred when they work from home and there is no clear start or end to 

the workday. Finally, the results are discussed based on the study's purpose together with 

previous research on the subject to provide a more profound picture of the phenomenon. 

 

Keywords: Balance, teleworking, Covid-19 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under våren 2020 ställdes mänskligheten inför en stor prövning då ett nytt coronavirus spred 

sig världen över som en löpeld. Medan forskarna har kämpat med att utveckla ett effektivt 

vaccin drabbas arbetsmarknaden av stora ekonomiska skador (SVT Nyheter, 2020). Det nya 

coronaviruset upptäcktes i Kina i slutet av år 2019 och kan smitta människor i en snabb takt. 

Viruset har fått namnet Covid-19 som står för “coronavirus disease 2019” 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Pandemin har gjort att diverse rekommendationer och 

restriktioner har införts, där de flesta människor påverkats och ej kunnat undgå att anpassa sitt 

levnadssätt (Folkhälsomyndigheten, 2020). Många arbetsplatser har gjort stora förändringar 

för att hjälpa till med att minska smittspridningen samt att plana ut kurvan som visar 

rapporteringen av nya fall. En av de stora förändringar som många arbetsplatser genomfört 

har varit att övergå till distansarbete vilket medfört ett antal anpassningar för verksamheter 

och arbetstagare. 

 

Distansarbete är inget nytt fenomen i det moderna arbetslivet, dock har det inte varit lika 

påtagligt för vissa arbetstagare som det är nu under pandemin. Oavsett om anställningsavtal 

för distansarbete är formellt eller informellt utformat, bestämmer inte organisationen var den 

fysiska arbetsplatsen befinner sig (Allvin et. al, 2013). Distansarbete kräver att individer och 

organisationer är öppna för förändring samt att de anpassar sig utifrån samhällets krav och är 

flexibla. Flexibilitet är i sin tur en rationaliseringsstrategi som används för att öka 

organisationers effektivitet under oväntade omständigheter och flexibilitet ses som utbrett och 

legitimt (Allvin et al., 2006, s.60). 

 
 

1.2 Problemformulering 

Fenomenet att arbeta hemifrån ställer nya krav på rutiner och disciplin vilket förutsätter att 

man leder sig själv i sitt arbete samt har en tydlig struktur för att hålla en bra distans mellan 

arbetstid och fritid (Svenska Nomader, 2020). Restriktionen att arbeta hemifrån ställer nya 

krav på individer, och gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv suddas delvis ut och blir mer 

diffus. Att hantera balansen mellan arbetstid och fritid blir därför en vardagsutmaning som 

kräver diverse förändringar och anpassningar. 
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I och med detta blir det intressant att undersöka hur arbetstagare blir påverkade i sitt dagliga 

liv samt hur de handskas med detta. Ämnet är sociologiskt relevant eftersom pandemikrisen 

fortfarande pågår och fenomenet är högst aktuellt. För att undersöka distansarbete närmare har 

vi valt att studera hur människor som blivit tvungna att “flytta” sitt kontor till hemmet hittat 

strategier och rutiner för att hantera detta. Enligt Allvin et. al. (2006, s. 105) har det tidigare 

funnits föreställningar att arbete och fritid är två olika sfärer, men att detta inte gäller på 

samma sätt längre utan bör istället betraktas som ett helhetsperspektiv. Inom vissa delar av 

arbetslivet är idag gränserna mellan arbete och fritid inte lika fasta. Därmed är det 

erfarenheter, attityder och upplevelser inom arbetslivet som påverkar det privata livet. Således 

är det innehållet i arbetslivet som har inverkan på hur resten av livet ter sig och ser ut. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ innehållsanalys ge en bild av hur distansarbete 

påverkar balansen mellan arbetsliv och övrigt liv för individer som tidigare arbetat på kontor 

men som nu arbetar hemifrån på grund av pandemin. Med hjälp av denna studie vill vi 

undersöka vilka strategier och rutiner som individer använder sig av för att hitta en balans 

mellan arbetsliv och övrigt liv. 

 

De frågeställningar studien ämnar svara på är: 

 
-Hur upplevs balansen mellan arbetsliv och övrigt liv när individer tvingas arbeta hemifrån 

på grund av Covid-19? 

 

-Vilka strategier och rutiner använder de sig av för att dra gränser mellan arbetsliv och 

övrigt liv? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till individer som blivit tvungna att arbeta hemifrån på grund 

av Covid-19 pandemin. Dessa personer har sådana yrken som ger dem möjlighet att anpassa 

sin arbetsform efter den snabba övergången till distansarbete. Ytterligare avgränsning i 

studien är att vi inte har fokuserat på vilket kön som informanterna identifierade sig som, inte 

heller vilken åldersgrupp de tillhör. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen delas in i olika kapitel och tar sin början i inledningen där studiens ämne, syfte och 

frågeställningar presenteras. I kapitel två ges en överblick av tidigare forskning rörande det 

undersökta området för att sedan i kapitel tre belysas genom två olika teorier. Kapitel fyra 

handlar om den metod som undersökningen använt sig av för att samla in relevant material. 

Därefter kommer uppsatsens resultatdel i kapitel fem som behandlar de resultat som 

framkommit under studiens gång. Sedan analyseras resultatet i kapitel sex utifrån de två 

teorier som tidigare presenterats. I kapitel sju summeras studiens centrala delar och kopplas 

samman med den tidigare forskningen som studien redovisat. Slutligen diskuteras uppsatsens 

resultat och slutsatser i kapitel åtta samt ges förslag till vidare forskning. 

 
2. Tidigare forskning 

Vår studie behandlar distansarbete och hur balansen mellan arbetsliv och övrigt liv upplevs av 

individer som har blivit tvungna att övergå till distansarbete på grund av Covid-19. Vidare 

undersöker vår studie vilka strategier och rutiner individer använder sig av för att hantera 

gränsdragningen mellan arbetsliv och övrigt liv. Det är värt att påpeka att det finns fler studier 

inom området som främst fokuserat på genus och jämförande mellan kvinnor och män. Detta 

har vi valt bort då vi inte avser att undersöka fenomenet ur ett genusperspektiv. 

Således presenteras tidigare forskning nedan som berör tre olika teman som relaterar till våra 

frågeställningar. Det tema som beskrivs först är flexibilitet och flexibelt arbete sen behandlas 

balans mellan arbetsliv och övrigt liv och sedan strategier för gränsdragning. 

 
 

2.1 Flexibilitet och flexibelt arbete 

Flexibilitet är en viktig aspekt i huruvida distansarbete fungerar och därför är det intressant 

för denna undersökning att studera tidigare forskning som är kopplat till detta ämne. 

 
 

Allvin et. al (2013) definierar flexibilitet i termer av avreglering av arbete och diskuterar att 

flexibilitet motsvarar en ökning av självstyre. I studien har Allvin et. al undersökt i vilken 

utsträckning anställda kan reglera och avgränsa arbetet själv. Författarna har använt fyra olika 

dimensioner, nämligen arbetstid, arbetsutrymme, prestanda och samarbete. Dessa dimensioner 

anses av forskarna vara logiskt oberoende av varandra vilket innebär att möjligheten till att 

reglera arbetstid inte förutsätter möjligheten att reglera arbetsplatsen och tvärtom. Om 

respondenten kan “reglera och avgränsa sitt arbete i stor utsträckning i en av dimensionerna” 
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då anses den dimension oreglerad och tvärtom. Bedömningen av hur reglerat respondenternas 

arbete är har inte gjorts utifrån huruvida en dimension regleras eller inte, utan hur många av 

dimensionerna en respondent kan reglera eller inte. Enligt Allvin et. al anses ett arbete lågt 

reglerat om arbetsförhållandena i två eller tre dimensionerna inte är reglerade och om 

arbetsförhållandena inte är reglerade i någon av de fyra dimensionerna då anses arbetet som 

oreglerat. Studien som Allvin et. al gjort visade att fyrtiosju procent av arbeten på den svenska 

arbetsmarknaden är lågt eller helt oreglerade. Det innebär att nästan hälften av den svenska 

arbetskraften har ett icke reglerbart krav på självstyre och författarna betonar att det finns en 

omfattande förekomst av spridningen av icke reglerade arbetsförhållanden (Allvin et. al., 

2013). Utifrån studien ovan kan det tolkas att krav på flexibilitet och självstyre i arbetet ökar 

vilket i sin tur kan påverka balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. 

 
 

Guest (2002) diskuterar att det även är individens sätt att hantera krav som avgör hur balans 

uppnås mellan arbetsliv och familjeliv. Vidare betonar Guest att flexibelt arbete kan ha 

negativa effekter för individens välmående. De krav som privatlivet ställer på individen 

genom exempelvis familjeförpliktelser och de krav som arbetslivet ställer på individen kan 

krocka med varandra. För att uppnå balans mellan dessa två domäner kan organisationer ha en 

avgörande roll. Enligt Guest kan en bra balans åstadkommas genom att organisationer 

erbjuder sina anställda flextid då det blir lättare för individer att kombinera arbete och fritid. 

Däremot menar Guest att individer har svårt att uppnå balans mellan arbetsliv och familjeliv 

om organisationer har fasta krav och ej är flexibla. Detta kan resultera i att det blir svårt att 

hitta en bra balans som fungerar i båda domänerna. 

 
 

Även Grönlund (2004) pratar om flexibilitet men fokuserar främst på arbetstidens flexibilitet 

och hur detta kan ge anställda möjlighet att anpassa scheman till egna behov. Begränsad 

flexibilitet i arbetet kan minska konflikter mellan arbete och familj men samtidigt öka 

individers känsla av stress gällande integrering av de två domänerna. Författaren beskriver hur 

flexibel arbetstid kan ge positiva effekter för individers sociala umgänge, exempelvis tid att 

träffa vänner och släktingar oftare. Samtidigt menar Grönlund att det inte minskar konflikter 

mellan arbetsliv och familjeliv då individer själva blir ansvariga för att samordna de två 

domänerna. Om organisationer har höga krav på flexibilitet kan de positiva effekterna av 

flexibel arbetstid ifrågasättas, till exempel om den anställda måste anpassa sina flextider 

utifrån verksamhetens behov. 
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I enlighet med Grönlunds resultat har även Schieman & Young (2010) undersökt 

konsekvenserna av individers självstyrande arbetstider och hur det kan påverka konflikter 

mellan arbete och familj. De individer som själv bestämmer sin arbetstid arbetar hemifrån i 

större utsträckning. Detta leder till att hushållssysslor och arbetsrelaterade uppgifter ofta 

utförs samtidigt. Vilket i sin tur kan leda till att de upplever en högre grad av konflikter 

mellan arbetsliv och familjeliv då gränserna mellan hemmet och arbetet suddas ut. Vidare 

menar Schieman & Young att schemaläggning kan ses som en fördelaktig gränsöverskridande 

resurs och hur det kan påverka balansen mellan arbete och familj. 

 
 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen ovan redogjort för flexibilitet som ett 

fenomen. Allvin et. al (2013) menar att flexibilitet uttrycks genom avreglering av arbete och 

möjligheten till självstyre. Även Guest (2002) tar upp flexibilitet och påpekar vikten av 

individers och organisationers roll i huruvida individer uppnår balans mellan arbetsliv och 

övrigt liv. Till skillnad från Allvin et. al och Guest så behandlar Grönlund (2004) arbetstidens 

flexibilitet och menar att det är en viktig del i flexibelt arbete och en begränsad flexibilitet kan 

påverka konflikter mellan arbete och familj. Likt detta diskuterar Schieman & Young (2010) 

hur den självstyrda schemaläggningen kan påverka konflikten mellan arbete och familj. 

Forskningen ovan om flexibilitet som ett fenomen utgör en bra grund för vår studie. I nästa 

avsnitt behandlas forskning rörande balans mellan arbetsliv och övrigt liv. 

 

2.2 Balans mellan arbetsliv och övrigt liv 

Balans mellan arbetsliv och övrigt liv blir mer diffus i samband med den tekniska 

utvecklingen och detta leder till konflikter i de olika livssfärerna. Nedan följer tidigare 

forskning gällande konflikter och dess effekter på individens möjlighet att balansera arbetsliv 

och övrigt liv. 

 

Informationsteknologin fick sitt genombrott redan under sjuttiotalet då det spreds till 

allmänheten och blev lättare för människor att kommunicera med varandra (Castells, 2001). 

Genom den tekniska utvecklingen med exempelvis mobiltelefoner och internet blir världen 

mer tillgänglig och individer är inte bundna till en och samma plats i lika stor utsträckning. 

Vidare menar Castells att tekniken möjliggör en mer globaliserad värld där gränser suddas ut 

och samhällen och organisationer förändras. Han menar att teknikens utveckling gör det 
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lättare för organisationer att förflytta sig och vara mer flexibla. De anställda är inte lika 

geografiskt bundna till arbetsplatsen och friheten ökar både för organisationer och dess 

medarbetare. Sammanfattningsvis betonar Castells att informationsteknologin har förändrat 

och påverkat hur människor och samhället förhåller sig till tid och rum. 

 

I enlighet med Castells skriver även Berkowsky (2013) om kommunikationsteknik och hur 

utvecklingen av detta påverkar individer då de alltid är kontaktbara genom datorer, 

mobiltelefoner och sociala medier. Dock betonar Berkowsky att detta leder till att gränserna 

mellan hemmet och arbetet definieras om vilket kan ge negativa effekter för individer 

gällande prestation i arbetslivet och i familjelivet. Samtidigt menar författaren att det även kan 

leda till positiva följder om arbetslivet och det privata livet sammansvetsas genom att positiva 

aspekter från arbetslivet spills över i privatlivet och tvärtom. 

 
I linje med Berkowsky undersöker Amstad et. al (2011) gränser och konflikter mellan arbete 

och familj samt vilka konsekvenser som kan uppstå på grund av detta. Konflikter mellan 

dessa två påverkar individers välmående och beteende i båda domänerna och kombinationen 

av de två liven kan ha både positiva och negativa effekter på individers välbefinnande och 

hälsa. Vilka effekter konflikter mellan arbetsliv och familjeliv resulterar i beror enligt Amstad 

et. al på socioekonomiska aspekter samt individens flexibilitet i arbetet. 

 
I en studie av Greenhaus & Beutell (1985) synliggörs i sin tur tre olika områden då konflikter 

kan uppstå mellan arbetsliv och övrigt liv. Det första är när individer ägnar tid åt en roll som 

påverkar hens möjlighet att uppfylla kraven i en annan roll. Den andra konflikten är då en 

individ anstränger sig men ändå brister i att uppfylla en annan rolls krav. Det tredje är när 

specifika beteenden som en roll kräver leder till svårigheter i att tillfredsställa en annan roll. 

 
På liknande sätt undersöker Greenhaus & Powell (2003) huruvida individer väljer att delta i 

arbetsrealterande och familjerelaterade aktiviteter samt hur de väljer att framträda i respektive 

roller. Enligt deras studie uppstår konflikter mellan arbetsroll och familjeroll när aktörer i den 

ena rollen utövar påtryckningar för att individen ska delta i en viss aktivitet i den ena 

domänen. Aktörer i de olika domänerna kallas för rollsändare och deras påverkan är 

betydande för hur individer väljer mellan konkurrerande krav från arbete och familj. 

Rollsändare kan exempelvis vara chefer, makar och make. Om trycket från rollsändaren är 

starkt i arbetslivet och svagt från familjelivet väljer individen sannolikt att framträda i 
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arbetsaktiviteten och tvärtom. Konflikt mellan arbetsrollen och familjerollen kan uppstå när 

trycket från båda håll är lika stort och därmed stör varandra. Detta kan leda till stress och 

ha negativ effekt på individers prestation i arbetslivet och beteendet i familjelivet. Även 

Hammond & Madsen (2005) beskriver hur olika roller kan krocka med varandra och hur detta 

kan leda till stress. Om det finns konflikter mellan rollerna blir det svårt för individer att 

framträda i respektive roll. 

 
Till skillnad från Hammond & Madsen skriver Allvin et. al (2006, s.108) att olika roller kan 

göra livet mer intressant för individer så länge varje individ har begränsat antal roller och att 

rollerna inte är alltför tidskrävande. Genom flera olika roller kan individen få socialt stöd, 

utveckla sin självbild och få möjligheter att uppleva framgång. Författarna påpekar att 

inneha många livsroller inte behöver vara belastande, däremot om det uppstår konflikt 

mellan arbetsrollen och familjerollen kan det leda till negativa konsekvenser för individen 

(Allvin et. al., 2006, s.109). 

 
Sammanfattningsvis har ovanstående forskning redogjort för balansen mellan arbetsliv och 

övrigt liv samt hur konflikter dem emellan kan uppstå. Berkowsky (2013) och Castells (2001) 

betonar hur teknikens utveckling bidragit till att gränserna mellan arbetsliv och övrigt liv 

blivit svåridentifierade. Även Amstad et. al (2011) uttrycker liknande åsikt vad gäller diffusa 

gränser, och diskuterar vilken effekt det har på individers välbefinnande och hälsa. Greenhaus 

& Beutell (1985) förklarar hur konflikter uppstår när individen försöker balansera arbetsliv 

och privatliv. Om en roll kräver mer från individen minskar möjligheten att tillfredsställa den 

andra rollen vilket resulterar i en konflikt dem emellan. På liknande sätt diskuterar Greenhaus 

& Powell (2003) samt Hammond & Madsen (2005) hur konflikter mellan roller kan uppstå 

när den ena rollen kräver mer än den andra och dessa kolliderar med varandra. Allvin et. al 

(2006) betonar olika rollers positiva effekter på individer så länge dessa roller är begränsade. 

Vår undersökning ämnar undersöka hur våra informanter upplever balansen mellan arbetsliv 

och övrigt liv. Därför är denna tidigare forskning om konflikter mellan arbetsliv och övrigt liv 

och dess effekter på individer till hjälp för att förstå våra informanters upplevelser om 

fenomenet. 

 
2.3 Strategier för gränsdragning 

Att dra gränser mellan arbetsliv och övrigt liv är en utmaning i dagens flexibla arbetsliv. 

Därför är det viktigt att individer hittar adekvata strategier för att hantera denna 
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gränsdragning. Nedan följer tidigare forskning som bidrar till mer förståelse för olika 

tillvägagångssätt som en individ kan använda sig av för att konstruera egna strategier. Denna 

forskning är relevant att studera närmare eftersom den utgör en stor del av vår studies syfte. 

 
Mellner et. al (2014) undersöker hur individer hanterar gränshanteringspreferenser gällande 

att hålla arbetsliv och privatliv åtskilda eller integrerade. Vissa individer föredrar att hålla 

arbete och övrigt liv separerade som två olika domäner, vilket kallas segmentering. Andra 

individer föredrar att blanda domänerna och detta kallas integrering. Undersökningen 

författarna gjort lyfter fram faktorer såsom psykosociala arbetsfaktorer, sociodemografiska 

faktorer och individuella egenskaper som påverkar huruvida en individ föredrar att 

segmentera eller integrera arbetsliv och övrigt liv. Tydliga förväntningar i arbetet är viktigt 

för uppfattningen av gränskontroll för individer som föredrar att blanda de två olika 

domänerna. För de som föredrar att separera arbetsliv och övrigt liv var tids och 

rumsrelaterade arbetsfaktorer viktiga för att hantera gränserna. Organisationers och 

arbetsgivares roll betydande gällande huruvida individer når kunskap om gränshantering och 

uppfattning om gränskontroll. För att göra det lättare för sina anställda att hantera 

gränsdragningen mellan arbetsliv och övrigt liv menar författarna att arbetsgivaren kan 

anpassa arbetssituationen utifrån individens livssituation och behov. 

 
 

Mellner et. al förklarar ovan gränshanteringspreferenser medan Lee & Sirgy (2018) föreslår 

ett mått som mäter personliga strategier och återspeglar balans mellan arbete och privatliv 

genom olika beteendebaserade strategier samt genom olika kognitionsbaserade strategier. 

Samtidigt kritiserar de användningen av resultatbaserade mått på balans mellan arbete och 

privatliv då det främst fokuserar på konflikter i arbetslivet och bortser från samspelet mellan 

andra domäner i livet. Beteendebaserade strategier innebär engagemang i olika roller i flera 

olika domäner och kognitionsbaserade strategier använder individer sig av för att manipulera 

samspelet mellan livets olika sfärer för att öka tillfredsställelsen i livet. De strategier som en 

individ kan använda sig av kommer enligt Lee & Sirgy troligtvis bero på en rad olika faktorer 

såsom kön, ålder, utbildning, självkänsla, sociokulturella samt institutionella egenskaper. 

 
Samtidigt menar Barnett (1999) att individer är begränsade i att hitta nya strategier då det idag 

inte finns någon tydlig skillnad mellan arbetsliv och övrigt liv utan de ses som ett interaktivt 

system som samspelar med varandra. Vidare förklarar Barnett hur familjen, arbetskraften och 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Dong-Jin%2C%2BLee/%24N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Sirgy%2C%2BM%2BJoseph/%24N?accountid=14715
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företag förändras med tiden men att det sker få innovativa sätt att bemöta det förändrade 

samhället. Detta beror enligt Barnett på de föreställningar och antaganden som finns om 

familjer, män, kvinnor och arbete. För att nå en tydlig balans bör organisationer uppmuntras 

för att skapa innovativa arbetssätt och program som kommer förbättra individers förmåga att 

dra gränser mellan olika aspekter i livet. 

 
Till skillnad från Bernett belyser Crosbie & Moores (2004) studie hur individer utvecklar 

olika strategier för att balansera arbete och övrigt liv. Dessa strategier innefattar faktorer för 

att hantera stress, isolering och för att bli motiverade. Strategierna bestod av veckoscheman, 

att sätta personliga arbetsrelaterade mål och socialt stöd i olika former från kollegor, vänner 

samt familj. Crosbie & Moores undersökning har även synliggjort distansarbetets negativa 

aspekter såsom ensamhet, minskad social kontakt samt brist på självkänsla och motivation. 

Däremot ger distansarbete en viss grad av flexibilitet gällande tidsanvändning vilket påverkar 

möjligheten att balansera arbete och övrigt liv. 

 
 

Även Allvin et. al (2006, s. 123) diskuterar hur individer använder sig av strategier för att 

balansera arbete och övrigt liv. Författarna nämner tid och rum som de vanligaste metoder för 

att kunna särskilja arbete och privatliv. Till exempel undvika att arbeta helger och kvällar eller 

på fritiden undvika att befinna sig på de platser i hemmet som är avsedda för arbete. Därmed 

blir gränserna mellan dessa detsamma som gränserna mellan arbetsliv och övrigt liv. 

 
Sammanfattningsvis tar forskningen ovan upp strategier som ett verktyg för individer att 

använda sig av gällande gränsdragning mellan arbetsliv och övrigt liv. Mellner et. al (2014) 

betonar organisationers roll gällande huruvida individer uppfattar gränskontroll och menar att 

individer har olika preferenser för att skilja på arbetsliv och övrigt liv. Enligt Mellner et. al 

föredrar vissa individer att integrera arbete och fritid medan andra föredrar att hålla dessa 

sfärer separerade. Vilka strategier som används av individer för att uppnå balans mellan de två 

domänerna beror enligt Lee & Sirgy (2018) på faktorer som kön, ålder, utbildning 

sociokulturella samt institutionella egenskaper. Barnett (1999) beskriver att det inte finns 

någon tydlig skillnad mellan arbetsliv och övrigt liv och säger likt Mellner et. al att 

organisationers roll är avgörande för individers möjlighet att dra gränser. Dock är det inte bara 

organisationers synsätt som avgör vilka strategier som påverkar individens förmåga att hitta 

balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Enligt Crosbie & Moore (2004) utvecklar individen 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Dong-Jin%2C%2BLee/%24N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Sirgy%2C%2BM%2BJoseph/%24N?accountid=14715
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strategier genom att exempelvis sätta arbetsrelaterade mål och skapa tydliga veckoscheman 

vilket även är en viktig faktor för att upprätthålla balansen samt hantera gränsdragningen. 

Även Allvin et. al (2006) nämner strategier såsom tid för att balansera arbete och övrigt liv. 

Utifrån denna forskning har vi fått en större uppfattning om strategier gällande gränsdragning 

mellan arbetsliv och övrigt liv. Den tidigare forskningen är relevant för våra frågeställningar 

och relaterar till vår studies syfte och belyser ämnet på ett övergripligt sätt. 

 
Avslutningsvis har forskningen som redovisats i denna del av uppsatsen bidragit till en 

djupare förståelse av området och underlättat operationaliseringen av intervjufrågorna samt 

hjälpt till att fokusera på svar som är relevanta för vårt syfte. Däremot har den tidigare 

forskningen inte kunnat belysa de effekter som den snabba och tvingande övergången till 

distansarbete haft på individer på grund av Covid-19. Denna omställning skedde snabbt och 

ingen förändring av detta slag har tidigare skett. De berörda individerna var inte beredda på 

denna övergång, det vill säga att “flytta” sitt kontor till hemmet och det gör att denna studie 

kan bidra till ny kunskap inom området. Förväntningen är att detta kan åstadkommas med 

hjälp av de två teorier som behandlas i nästkommande kapitel. 

 

3. Teoretisk ramverk 

I denna del följer en presentation av de teorier som kan hjälpa till att förklara våra 

frågeställningar. Vi kommer använda oss av Clarks gränsteori samt Goffmans teori om sociala 

roller för att analysera hur individer balanserar arbetsliv och övrigt liv samt vilka strategier 

och rutiner de använder sig av för gränsdragningen dem emellan. 

 

Sue Campbell Clark 

För att få en bredare förståelse för hur individer balanserar arbetsliv och övrigt liv när de 

arbetar hemifrån under pandemin kommer Clarks (2000) teori om gränser användas. Teorin 

hjälper även till att förstå de strategier och rutiner som individer använder sig av för att 

upprätthålla balansen mellan dessa domäner. 

 
Clarks (2000) teori belyser hur individer interagerar eller separerar arbetsliv och familjeliv 

samt hur individer hanterar gränsdragningen mellan dessa. Clark beskriver att arbetsliv och 

familjeliv består av två olika system och individer pendlar mellan dessa två domäner 

dagligen. Trots att systemen är olika är de ändå sammankopplade och Clarks teori behandlar 

hur integration, segmentering och relationen mellan dessa två system påverkar 
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balansen mellan arbetsliv och familjeliv. En individ som integrerar arbetsliv och familjeliv 

blandar arbete och övrigt liv. Arbetsrelaterade sysslor kan utföras på fritiden och 

fritidsrelaterade sysslor på arbetstiden och på så vis suddas gränserna ut. Individer som 

segmenterar dessa domäner hanterar gränsdragningen genom att inte blanda arbetsliv och 

övrigt liv. De beteenden, känslor och tankar en individ har i den ena domänen påverkar inte 

den andra domänen. 

 
Clark menar att individer är med och skapar de två olika världarna och gränserna samt att 

individer formas utifrån det som de själva har skapat. I dag är arbetsvillkor annorlunda och 

arbete och övriga sysslor utförs inte nödvändigtvis på olika platser på olika tider. Enligt Clark 

består gränserna mellan arbetsliv och familjeliv av psykologiska, fysiska och tillfälliga 

gränser. Psykologiska gränser gäller bland annat tankar som tar plats i den ena domänen men 

ej i den andra. Fysiska gränser gäller exempelvis gränsen mellan den specifika arbetsplatsen 

och övriga platser i livet. Tiden där arbetsdagen tar slut och något annat tar vid förklaras av de 

tillfälliga gränserna. Teorin försöker därav förklara interaktionen i gränsövergångarna och hur 

detta påverkar balansen. Vidare beskriver teorin varför konflikter och balans uppstår och 

utgör en ram för balansen mellan arbetsliv och familjeliv. 

 
Sedan beskriver Clark att arbete och familj är två olika domäner som påverkar varandra och 

kan likställas med två olika länder där olika kulturer existerar, olika språk talas samt skillnad 

i hur uppgifter utförs. Individers övergång mellan dessa olika domäner kan vara olika stora 

och kontrasterna dem emellan blir därför olika för olika individer. Det finns aspekter i livet 

som individer kan forma, och att bygga en bro mellan arbetet och hemmet för att skapa en 

önskad balans är en av dessa. Balans definieras i Clarks teori som belåtenhet och god 

funktion på arbetet och hemma med ett minimum av rollkonflikt. När individer är fria att 

arbeta utifrån vilken plats de själva väljer och den tid de vill är de fysiska samt tidsmässiga 

gränserna väldigt flexibla. 

 
Enligt Clark är flexibilitet en väsentlig gränskvalité och utgör ett typ av mått för hur gränser 

kan utvidgas. Gränser kan även vara olika starka beroende på dess förmåga att tillåta eller 

inte tillåta flöden av genomträngningar från olika riktningar. En flexibel gräns möjliggör att 

domänerna blandas och är svag i sin form och en oflexibel gräns är starkare och släpper inte 

in något i den ena domänen från den andra. Gränser tenderar att vara starkare i riktning 
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mot den starkare sfären och svagare åt den andra. Balansen mellan arbete och familj påverkas 

av hur individer identifierar sig med den starka eller svaga domänen. En stark identifiering 

med arbetet eller hemmet förbättrar snarare än försämrar en individs försök till förbättrad 

balans. Om individer ej identifierar sig med sfärerna uppstår frustration och balansen blir 

lidande. Balans är i stort sett ouppnåelig om individer inte identifierar sig med de roller och 

aktiviteter som är förknippade med de två olika domänerna. 

 
Vidare menar Clark att arbete och familjeliv ofta innefattar andra individer och det är 

aktörerna tillsammans som förhandlar om gränserna och domänerna. De aktörer som har mest 

inflytande blir så kallade gränsbevakare. Olika åsikter om vad en domän är samt hur 

gränserna bör se ut är en primär orsak till konflikt mellan arbete och familj. Genom god 

kommunikation med gränsbevakare minskar risken för konflikter mellan domänerna och 

balansen mellan arbetsliv och familjeliv får bättre förutsättningar. 

 
Med sin teori syftar Clark att hjälpa individer att utveckla samt förstå de verktyg som kan 

användas för att skapa en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv. Gränser och domäner 

måste verka tillsammans för att balans ska uppkomma. Individer som identifierar sig med 

organisationers kulturer, policys och värderingar har ofta ett större inflytande och kan påverka 

gränserna mellan domänerna och hantera gränserna på ett mer fördelaktigt sätt. 

Organisationer kan i sin tur underlätta för anställda att öka balansen mellan arbete och familj 

genom kommunikation i den ena domänen om den andra. Det vill säga att organisationens roll 

är att uppmuntra de anställda att dela erfarenheter med arbetskamrater om händelser som tar 

plats utanför arbetet. I och med detta blir medarbetare mer upplysta om andra individers 

övriga domäner och de kan på så vis stötta och hjälpa varandra i arbetslivet och i övriga livet. 

 
Då alla individer har olika roller när de befinner sig i arbetslivet och i det övriga livet är det 

viktigt att vara medveten om att olika roller kräver olika engagemang för att hitta balans 

mellan arbetslivet och övrigt liv. Mer om dessa roller behandlas i nästa avsnitt med hjälp av 

Goffmans rollteori. 

 
Erving Goffman 

För att kunna förklara hur individer hanterar balansen mellan arbetsliv och övrigt liv, ansåg vi 

att vi först och främst måste förstå vilka roller dessa individer tar på sig när de befinner sig i 
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de två olika domänerna. Därför tog vi hjälp av sociologen Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektivet. I sin bok Jaget och maskerna, en studie i vardagslivets dramatik (2009) skriver 

Goffman att olika sociala scener kan likställas med det som sker under en teaterföreställning. 

Författaren använder termen teatern som en metafor för att förklara det sociala samspelet och 

interaktionen mellan olika individer. På scenen befinner sig individer som försöker gestalta 

en viss roll, det kan vara rollen som chef, kollega, mamma, pappa och så vidare. Vilken roll 

som antas beror på vilken situation som individen befinner sig i och vilka förväntningar som 

finns i just den situationen och platsen. Goffmans dramaturgiska perspektiv behandlar hur de 

olika rollerna gestaltas och vilka regler och normer som gör att just en viss roll antas 

(Goffman, 2009, s.218). När en individ befinner sig med andra så fyller hen på sin aktivitet 

med sådana tecken som dramatiskt belyser och synliggör den information som i annat fall 

skulle vara latent eller otydlig. Men för att individens aktivitet ska bli meningsfull för andra 

måste individen mobilisera sin aktivitet så att den uttrycker det hen vill förmedla under 

interaktionen (Goffman, 2009, s.35). 

 
En roll spelas under den förutsättning att individers observatörer ska ta det framskapade 

intrycket på allvar. De förväntas tro att individen verkligen besitter de egenskaper som hen 

verkar besitta när hen spelar den rollen. Den uppgift som hen utför, får konsekvenser samt att 

saker och ting är vad de utgör sig att vara i detta sammanhang. Med detta kan man säga att 

individer spelar sitt spel “till förmån för andra människor”. Vidare ger Goffman exempel på 

extrema rollspelare och menar att den agerande kan bli fullständigt missledd av sitt eget 

framträdande och vara övertygad om att det intryck som hen förmedlar är äkta. När publiken 

också blir övertygad om att det bara är en spelad roll, blir tvivlandet till “äktheten” i 

framträdandet oundvikligt (Goffman, 2009, s.25). 

 
 

Goffman (2009, s.28) använder sig av termen framträdande för att beskriva den aktivitet som 

individen visar upp inför en speciell grupp av observatörer som även de påverkas en viss del 

av denna aktivitet. Sedan nämner författaren termen fasad som en expressiv utrustning som 

individen använder sig av omedvetet eller medvetet under sitt framträdande. 

 
Vidare beskriver Goffman den sociala fasaden och menar att individer i alla sociala 

situationer påtar sig en social roll för att förmedla intryck till sin publik samt för att 

bibehålla en fasad. Den sociala fasaden tenderar att bli institutionaliserad i det avseende att 

den ger grund till abstrakta och stereotypiserande förväntningar. “Fasaden blir en kollektiv 
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representation och en realitet av egen kraft” (Goffman, 2009, s.33). Författaren nämner två 

olika sociala fasader: den första är inramningen som är platsbunden, till exempel möbler, 

dekorer och andra bakgrundsinslag, med andra ord det sceniska inslaget. Den andra är den 

personliga fasaden som syftar till detaljer som identifierar individen själv, till exempel 

utseende, kläder, hållning, ansiktsuttryck och gester (Goffman, 2009, s.29–30). 

 
En annan term som Goffman använder sig av för att förklara hur individens framträdande 

påverkas beroende på vilken social situation individen befinner sig i just för tillfället, är 

regioner. En region definieras som en plats med en viss grad avgränsning och författaren 

skiljer mellan två olika regioner. Den första är den plats där framträdandet äger rum som 

författaren kallar främre region. I den främre regionen försöker individen ge intryck av den 

aktivitet som ska förmedlas enligt vissa normer. Det kan handla om hur individen behandlar 

sin publik när hen talar till den eller hur individen uppför sig framför publiken även då när 

hen inte talat med den eller till den (Goffman, 2009, s.97–98). Den andra delen av regionen 

kallar författaren bakre region eller “bakom kulisserna” som definieras som den plats som har 

anknytning till framträdandet. Där kan individen koppla av, lägga av sin fasad och kliva ur 

från sin rollgestalt samt vila från sina repliker. Med andra ord förbereder individerna med 

rekvisita och fasaddetaljer för att uppträda i den främre regionen (Goffman, 2009, s.101–

102). Som tidigare nämnts används teaterföreställning som en liknelse för att förklara hur 

individer framträder i olika roller i det sociala samspelet. Teorin tar hjälp av sceniska termer 

såsom publik, roller, framträdande, främre och bakre regioner, scener och kulisser för att 

kunna förklara denna liknelse (Goffman, 2009, s.219). 

 
Med hjälp av Clarks och Goffmans teorier analyseras resultatet för att sedan besvara studiens 

frågeställningar genom det tillvägagångssätt som presenteras i nästa kapitel. 

 

4. Metod 

I denna del presenteras den metod som har använts för att genomföra denna studie. Nedan 

redogörs de olika delar som ligger till grund för arbetet. Dessa är ansats, 

datainsamling/dataanalys, urval, validitet/reliabilitet och etiska överväganden. Valen har 

gjorts utifrån studiens syfte och frågeställningar som ämnar att svara på hur balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv upplevs av individer som tvingats arbeta hemifrån på grund av Covid- 

19, samt vilka strategier och rutiner dessa individer använder sig av för att dra gränser mellan 

arbetsliv och övrigt liv. 
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4.1 Ansats 

I denna studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och sedan analyserat det genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Intervju är en vanligt förekommande forskningsmetod inom 

kvalitativa studier och metoden möjliggör en närhet mellan forskaren och forskningsobjektet. 

De vanligaste intervjuformerna inom kvalitativa studier är semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju följer en intervjuguide (se bilaga 1) 

och en ostrukturerad intervju liknar en konversation (Bryman, 2018, s 561–563). 

 

Vi ville undersöka informanternas upplevelser av den snabba övergången till distansarbete 

och vilka strategier och rutiner som de tillämpade för att hitta balansen mellan arbetsliv och 

övrigt liv. Därför bröt vi ner dessa teman till ett antal frågor och mätbara begrepp, det vill 

säga vi operationaliserade våra teman och begrepp (Bryman, 2018, s.200). Därefter skapades 

intervjufrågorna utifrån studiens syfte. Först formulerades inledande och öppna frågor som 

berörde informanternas bakgrund, arbetssituation samt familjestatus vilket Bryman (2018, 

s.566) anser är viktigt för att forskaren ska förstå sammanhanget i informantens svar. Sedan 

formulerades frågorna i en viss ordning så att frågorna följde efter varandra men vi var 

beredda på att ändra ordningsföljden i intervjuguiden under intervjuns gång (Bryman, 2018, 

s.565). Med detta sagt ansåg vi den semistrukturerade intervjuformen som mest lämplig 

metod för denna studie. 

 

4.2 Urval 

Urval av informanter gjordes utifrån studiens frågeställningar och syfte, därför användes ett 

målstyrt urval för att komma åt avsedda informanter. Enligt Bryman (2018, s.496) innebär 

målstyrt urval att undersökningsdeltagare inte väljs slumpmässigt utan personer, 

organisationer och platser väljs som är relevanta för att besvara forskningsfrågan. Kriterier för 

informanter formulerades med syfte att välja individer som tidigare arbetat på arbetsplatsen 

men blivit tvungna att övergå till distansarbete på grund av Covid-19. Vidare kontaktades 

personer i vår närhet som uppfyllde dessa formulerade kriterier. Detta klassas som ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att personer används som är lätta att nå och finns 

tillgängliga för forskaren (Bryman, 2018, s. 243). Därmed planerade vi vårt tillvägagångssätt 

med förhoppningen att uppnå ett tillräckligt gediget material för att hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar. 
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Studiens informanter skiljde sig åt gällande yrke, position, könstillhörighet, ålder samt 

familjesituation. Samtliga informanter levde tillsammans med en partner däremot hade två av 

dem inga barn. Ingen av dem hade tidigare arbetat hemifrån i samma utsträckning som nu 

under pandemin. Detta var den faktorn som vi ville lägga mest fokus på i vår undersökning. 

Vidare valde vi att inte fokusera på vilket kön som informanterna identifierade sig som och 

inte heller på informanternas ålder. Således avgränsades vår studie genom att inte undersöka 

fenomenet utifrån den faktorn på grund av uppsatsens begränsade utrymme. 

 

4.3 Datainsamling/dataanalys 

För att besvara våra frågeställningar har vi som material valt den insamlade data som vi fått 

tag på genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och 

kodas, vilket utgjorde grunden för vårt material. Materialet bestod av kvalitativa data i form 

av transkriberad intervjutext från tio intervjuer som varade cirka fyrtio minuter var. Valet av 

forskningsområde gjordes för att vi ville undersöka hur individer har hanterat balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv när de tvingats arbeta hemifrån. 

 

Som det nämndes ovan har vi valt intervju som metod för att samla in vårt material. Under 

pandemin krävs alla möjliga typer av anpassningar för att minska smittspridningen och därför 

valde vi att genomföra intervjuerna på distans. Vi tog hjälp av det digitala verktyget Zoom 

och genomförde intervjuerna med vetskapen om att vissa delar kan gå förlorade, till exempel 

kroppsspråk och känslan av interaktion. Detta kan göra att det blir svårt att tolka 

underliggande åsikter och reflektioner. Enligt Bryman (2018, s.591) är det lättare vid 

personliga intervjuer att skapa en god relation till informanten och det blir svårt för 

intervjuaren att avgöra om intervjun fungerar bra eller inte vid en online intervju. Trots denna 

vetskap valde vi att prioritera det alternativ som minskar fysisk kontakt. Efter varje 

intervjutillfälle transkriberades den inspelade datan, vilket innebär att förvandla det inspelade 

materialet till text. Det är oerhört viktigt att transkriberingen är noggrann och att alla detaljer 

tas med, då det finns stor risk att missa små detaljer som kan vara betydelsefulla för studien 

(Lindgren, 2014, s.31). 

 

Nästa steg var att analysera vår data. Olika forskningsfrågor och syften kräver olika 

analysinriktningar och för vår forskningsfråga valde vi att ta hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys, vilket är en vanligt förekommande metod inom kvalitativ forskning. Metoden 

hjälper till att organisera stor mängd data för att sedan tolka viktiga budskap eller mönster i 
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materialet (Hsieh & Shannon, 2005). Konventionell innehållsanalys lämpar sig att använda 

när forskningslitteratur och teorier om ett visst fenomen är begränsade. Tanken med detta sätt 

är att forskare inte ska använda redan utformade eller bestämda kategorier utan fördjupa sig i 

materialet för att låta nya insikter och perspektiv formas, det vill säga ett induktivt och 

tolkande sätt. Således är fördelen för konventionell innehållsanalys att information är direkt 

och utan att det redan finns förutbestämda kategorier eller perspektiv (Hsieh & Shannon, 

2005, s.1279). Det är värt att påpeka att distansarbete inte anses som ett nytt fenomen, och det 

finns forskning och teorier som rör detta ämne. Men när det gäller fenomenet med påtvingat 

distansarbete på grund av en pandemi finns det begränsat med forskningslitteratur och teorier, 

därav valet av denna analysmetod. 

 

När transkriberingen var klar var det dags att koda texten. Enligt David & Sutton (2016, s. 

271) är kodning en process där olika koder, det vill säga nyckelord eller teman används för att 

hitta likheter och olikheter i texter. Det första steget i processen är att genom kodning 

generera förutsättningar för reducering i form av förklaringar och beskrivningar. “Kodning är 

grunden för kvalitativ forskning” och är “ett viktigt element inom kvalitativa former av 

innehållsanalys” (David & Sutton, 2016, s.272). Nästa steg är reduktion av data som innebär 

att materialet behandlas grovt för att sedan behandlas mer noggrant genom tematisering av 

koderna. De teman som synliggörs hjälper till att analysera och summera materialet. Målet 

med kodning och reducering är att synliggöra de meningsfulla beståndsdelarna i materialet 

(Lindgren, 2014, s.37). För att reducera vårt material genom kodning, likt vi förklarat ovan, 

läste vi igenom materialet flertalet gånger för att hitta teman och mönster som var relevanta 

för vår undersökning. När koderna var gjorda var det dags att fundera på hur de hör ihop med 

varandra, det vill säga tematisering. Tematisering innebär att koderna sorteras där vissa 

kategorier hör ihop i grupper och vissa kan stå för sig själva, vilket är avgörande för analysen 

(Lindgren, 2014, s. 40). 

 

Utifrån materialet uppkom olika kategorier genom att vi upptäckte koder som hörde ihop med 

varandra och kunde relateras till våra frågeställningar. Först definierades studiens 

underkategorier som segmentering och integrering, tid och rum, familjerelationer och sociala 

kontakter, flexibilitet, rollväxling, strategier samt rutiner. Underkategorierna innehåller olika 

teman från kodningen som i slutändan tillsammans bildade våra huvudkategorier. Följaktligen 

är huvudkategorier i studien balans mellan arbetsliv och övrigt liv samt gränsdragning mellan 

arbetsliv och övrigt liv. 
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Tid/Rum 

Har specifik 

arbetsplats i hemmet 

Otydlig början och 

slut på arbetsdagen 
Vill blanda arbetsliv och 

övrigt liv 

Nedan presenterar vi två exempel som vi har valt ur vår kodningsprocess med hjälp av ett 

träddiagram som används i kvalitativa metoder för huvudkategorier och deras underkategorier 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 341). 

 
Figur 1: Exempel på kodningsprocess för huvudkategorin balans mellan arbetsliv och övrigt 

liv och två av dess underkategorier. 

 

 

 

 
 Balans mellan arbetsliv och övrigt liv  
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Figur 2: Exempel på kodningsprocess för huvudkategorin gränsdragning mellan arbetsliv och 

övrigt liv och dess underkategorier. 
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I diagrammen ovan tydliggörs hur kodningsprocessen sett ut och gått till. När kodning och 

tematisering genomförts kan slutsatser dras för att svara på studiens frågeställningar. I detta 

steg försöker forskaren använda de tidigare aktiviteter och resultat för att kunna förklara eller 

beskriva det som tänkt att undersökas (Lindgren, 2014, s. 40–41). 

 

4.4 Validitet/Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet har olika betydelser inom kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Inom kvalitativ forskning syftar intern validitet till en god överenskommelse mellan de teorier 

som forskaren utvecklar och observerar (Bryman, 2018, s.465). Därmed är det mindre 

relevant för vår undersökning. Extern validitet inom kvalitativ forskning innebär huruvida 

studiens resultat kan generaliseras till andra situationer och sociala kontexter (Bryman, 2018, 

s.466). Urvalet i denna studie var begränsat i antal och informanterna hade olika kön, ålder, 

familjesituation, därmed blir det svårt att generalisera studiens resultat till andra miljöer och 

situationer. 

 
Reliabilitet gäller huruvida studien kan replikeras. I kvalitativ forskning är det svårt att 

uppfylla de kriterier som krävs för extern reliabilitet, det vill säga i vilken utsträckning en 

studie kan upprepas (Bryman, 2018, s.465). Eftersom vår studie genomfördes i en social miljö 

där arbetsliv och övrigt liv sammanflätas på grund av pandemin, är sannolikheten stor att 

denna miljö förändras över tid. Detta gör att det blir svårt att få samma resultat om studien 

skulle upprepas, därav studiens låga externa reliabilitet. 

 

Enligt Bryman (2018, s.467) finns det även andra sätt att tala om validitet och reliabilitet inom 

kvalitativ forskning. Dessa begrepp är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet delas in fyra 

olika kriterier, och dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet kan likställas med intern validitet, överförbarhet 

motsvarar extern validitet, pålitlighet jämförs med reliabilitet och möjlighet att styrka och 

konfirmera motsvarar objektivitet. Objektivitet innebär att forskaren ej medvetet låter 

teoretiska utgångspunkter eller personliga åsikter påverka slutsatserna av en undersökning. 

Äkthet berör främst kriterier som generellt rör forskningspolitiska konsekvenser, exempelvis 

huruvida undersökningen ger en rättvis bild av uppfattningar och värderingar inom den grupp 

som studerats (Bryman, 2018, s. 467, 470). Med hänsyn till att informanterna var personer 

som vi kände, var vi medvetna om att vi måste ha objektivitet i åtanke för att inte påverka 

resultatet med egna upplevelser eller åsikter. För att upprätthålla studiens äkthet samt ge en 
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sanningsenlig bild av det som informanterna berättade under intervjuerna, var vi noga med 

transkriberingen av de inspelade materialet. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.6) finns det fyra grundläggande etiska krav att ta hänsyn till i 

forskningsprocessen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan förklaras hur dessa olika krav tillämpades i studien. 

 

Första kontakten med informanterna skedde via telefon och de tillfrågades om deltagandet i 

studien samt syftet med undersökningen förklarades utförligt. Därefter skickades ett 

informationsbrev (se bilaga 2) via mail som innehöll lättförståelig information om studiens 

syfte samt om studiens genomförande. Brevet informerade även om informanternas rätt att 

avbryta intervjun närsomhelst utan konsekvenser. Enligt Bryman (2018, s.170) ska forskaren 

informera informanten om studiens syfte, om att deltagandet är frivilligt samt att de kan 

avbryta sitt deltagande i studien när som utan att behöva förklara detta. Vi informerade även 

om hur studiens resultat kommer att presenteras med hänsyn till nyttjandekravet och att det 

finns möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen om de önskar. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter som samlas in om enskilda individer i ett undersökningssyfte endast får användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002. s.14). 

 

Vi spelade in intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner efter att vi hade fått samtycke av 

informanterna till detta. Materialet avidentifierades och var tillgängligt endast för oss och 

handledaren under arbetets gång för att upprätthålla informanternas rätt till konfidentialitet. 

Detta innebär att uppgifter om personer som ingår i undersökningen måste förvaras på ett 

sådant sätt att det inte ska vara tillgängligt för obehöriga personer (Bryman, 2018, s.170). 

Informanternas namn nämns inte i studien och inte heller platsen de arbetar på röjs. Detta för 

att identifiering av personen ej ska vara möjlig utan värna om informanternas privatliv och 

professionella liv. En viktig del av forskningsetik är att skydda personer från skador eller 

kränkningar i samband med deltagandet i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017, s.12). 

Anonymisering av informanterna påverkar inte studiens resultat då det inte handlar om att 

ändra formen på informationen eller syftet med det som förmedlas (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 323). 

 

Ur en etisk synvinkel är det viktigt att förstå våra roller som forskare och hur detta kan 

påverka undersökningen. Då våra informanter är personer i vår närhet kan det medföra 
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svårigheter att hålla en professionell distans till det som har berättats under intervjuerna. Med 

denna konsekvens i åtanke gjorde vi vårt bästa för att upprätthålla en så tydlig struktur i 

intervjufrågorna som möjligt. För att behålla en objektiv inställning under intervjuerna ansåg 

vi det viktigt att vi båda deltog i samtliga intervjuer för att utöka varandras reflektioner över 

det som förmedlades. Mer om uppsatsens arbetsfördelning redogörs detaljerat i bilaga 3. 

 

5. Resultat 

Detta kapitel börjar med att introducera informanterna som deltagit i studien. Sedan 

presenteras studiens resultat i två olika delar. Den första delen rör frågeställningen hur 

individer upplever balansen mellan arbetsliv och övrigt liv när de tvingas arbeta hemifrån på 

grund av Covid-19. Huvudkategorin i denna del är balans mellan arbetsliv och övrigt liv med 

underkategorier som består av segmentering och integrering, tid och rum, familjerelationer 

och sociala kontakter, flexibilitet samt rollväxling. Den andra delen handlar om 

frågeställningen som rör vilka strategier och rutiner individer använder sig av för att dra 

gränser mellan arbetsliv och övrigt liv. Huvudkategorin i denna del är gränsdragning mellan 

arbetsliv och övrigt liv med underkategorier som består av strategier och rutiner. 

 

5.1 Presentation av informanter 

Nedan följer en kort presentation av informanterna som deltagit i studien. Specifika 

arbetsplatser nämns inte och informanternas namn är fiktiva i syfte att uppfylla de 

ovannämnda forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2011, s.16). 

 
Anders är i fyrtiofemårsåldern och arbetar som chef inom en kommun i Mellansverige. 

Anders bor i en villa tillsammans med fru och två barn. Barnen är mellan tio och tjugo år 

gamla. Kontoret Anders arbetar på är fortfarande öppet, men personalen uppmanas att arbeta 

hemifrån och han åker endast till kontoret om det är något viktigt som behöver skrivas på eller 

ses över. På fritiden tycker Anders om att springa, träna på gym och spela golf. 

 
Alan är i fyrtiofemårsåldern och arbetar som avdelningschef på ett IT- företag. Alan bor i en 

villa tillsammans fru och ett barn i förskoleklassålder. Alan har ett flexibelt arbete och har 

tidigare haft möjlighet att arbeta hemma vid behov. Nu under pandemin sker det mesta arbetet 

hemifrån men det händer att han åker till kontoret vid behov men inte så ofta. På fritiden tittar 

Alan på fotboll, umgås med familj och vänner samt idrottar lite. 
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Mikael är i femtioårsåldern och arbetar som idrottschef inom en kommun i Mellansverige. 

Mikael bor i ett radhus tillsamman med sin fru och ett barn på arton år. Han har arbetat 

hemifrån tidigare men inte i den utsträckningen som nu under pandemin, men om det finns 

något behov att vara på plats då kan han åka till kontoret. På fritiden spelar Mikael golf och 

försöker träna så mycket som det går. 

 
Elsa arbetar på ekonomiavdelningen på ett mellanstort företag och är i trettiofemårsålder. Hon 

bor i en enplansvilla tillsammans med sambo och tre barn. Barnen är alla under tio år och ett 

fjärde barn är på väg. Elsa har arbetat hemifrån på grund av pandemin sedan påsken 2020. I 

våras fanns möjligheten att vara på kontoret en gång i veckan men under hösten 2020 är all 

förlagd arbetstid hemifrån. På fritiden brukar Elsa umgås med familjen och hon gillar att 

träna. 

 
Mia är i trettioårsåldern och bor tillsammans med sambo i en lägenhet. Mia arbetar som 

konsult med inriktning mot miljö och hållbarhet. I vanliga fall sköts allt arbete på plats på 

kontoret men nu arbetar hon heltid hemifrån på grund av pandemin. På fritiden spenderar Mia 

mycket tid i stallet och umgås med vänner och familj. 

 
Amelia är i trettiofemårsåldern och arbetar som konsult på ett företag. Under pandemin har 

hon blivit tvungen att “flytta” sitt kontor från arbetsplatsen till hemmet. Amelia bor i ett hus 

tillsammans med make och två barn under tio år. På fritiden tycker hon om att röra på sig och 

motion är en viktig del av hennes liv. 

 

Patrik är i fyrtioårsåldern och bor i ett litet hus tillsammans med sin sambo. Patrik 

konstruerar VVS-system och har tidigare utfört allt arbete från kontoret. Under hösten 2020 

blev de flesta på företaget ombedda att arbeta hemifrån i den utsträckning det gick. Patrik 

arbetar heltid hemifrån och har gjort det i tre månader. På fritiden tycker han om att basta och 

att promenera med hunden. 

 
Arash är i fyrtioårsålder, arbetar heltid inom ett IT- företag som forskningschef. Han bor i en 

lägenhet med sin fru och ett barn. Under pandemin är han tvungen att arbeta hemifrån. På 

fritiden träffar han sin familj och vänner så mycket det går med tanke på rådande tider. 
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Viktor är i trettioårsålder och arbetar som idrottsutvecklare i en kommun i Mellansverige. 

Viktor är gift, bor i ett stort hus med sin fru och två små barn. Han har ett flexibelt arbete 

och tidigare haft möjlighet att arbeta hemifrån vid behov. Men efter pandemins utbrott arbetar 

Viktor mestadels hemifrån. På fritiden spelar han golf och umgås med familjen. 

 
Stina är i trettioårsåldern och arbetar som handläggare inom en myndighet. Stina bor i en villa 

tillsammans med make och två barn som är under tio år. Hon har sedan hösten 2020 arbetat 

hundra procent hemifrån på grund av pandemin. På fritiden umgås Stina med familjen och 

tycker om att promenera och titta på serier. 

 

5.2 Empiri 

Nedan redovisas resultatet utifrån det empiriska material som intervjuerna genererat samt 

presenteras huvudkategorierna som har tagits fram utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Huvudkategorin i den första delen är som tidigare nämnts balans mellan arbetsliv och övrigt 

liv. 

 

5.2.1 Balans mellan arbetsliv och övrigt liv 

Balansen mellan arbetsliv och övrigt liv visar sig i intervjuerna ha flera olika beståndsdelar, 

det handlar bland annat om tid, rum och familjerelationer. Balans avseende tid handlar om 

informanternas arbetstid, balans gällande rum handlar om balansen mellan de fysiska 

rummen, det vill säga platser där informanter befinner sig under dagen. Balans gällande 

familjerelationer innebär informanternas förhållande till familjen. I studien benämns 

begreppet övrigt liv, vilket innefattar olika aspekter såsom privatliv, familjeliv samt fritid. 

För att få en bättre förståelse för hur informanterna upplever balansen mellan arbetsliv och 

övrigt liv har första underkategorin formulerats som segmentering och integrering. 

 

Segmentering och integrering 

Informanter skiljer sig åt i huruvida de föredrar att hålla arbetsliv och övrigt liv segmenterade 

eller integrerade. Några informanter tycker det är viktigt att hålla isär arbetsliv och övrigt liv 

för att upprätthålla balansen mellan dessa två sfärer. 

 
“(...) joo, det är viktigt, jag tror det handlar om hållbarhet hur länge ska man orka att vara hållbar i arbetslivet 

så det är viktigt att man har distans...så att.…det är viktigt att hålla den relationen mellan arbete och fritid. 
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(...)men visst gränserna kan suddas ut nu i och med att man sitter hemma och det blir inget tydligt avslut 

egentligen på dagen och ingen tydlig början heller, det flyter ihop ibland (...)”. - Mikael 

 

Mikael betonar vikten av att separera arbete och fritid för att orka med och vara hållbar i 

arbetslivet. Han upplever dock att gränserna suddas ut nu när arbetet sker hemifrån och det 

inte finns något tydligt avslut eller början på arbetsdagen. Likt Mikael tycker Arash att det är 

väldigt viktigt att hålla isär arbetsliv och övrigt liv, men känner att det är svårt att lyckas med 

det och vill bli bättre på det. 

 
“Det är väldigt viktigt, samtidigt så är det någonting som jag måste...jag känner att jag måste vara bättre att se 

till att separera det, men just nu skulle jag vilja säga att jag tycker att det är viktigt men jag kan inte säga att jag 

alltid har lyckats att separera det jättebra”. - Arash 

 

Även Stina tycker att det är väldigt viktigt att separera arbete och privatliv men berättar att det 

var lättare tidigare då hon arbetade på kontor. Nu när hon arbetar hemifrån blir det svårt att 

skilja mellan dessa olika sfärer då gränserna suddas ut och dagarna ser likadana ut, vilket 

upplevs väldigt tråkigt. Utifrån Stinas svar tolkas det att balansen mellan arbetsliv och övrigt 

liv blir lidande av distansarbetet. 

 
“Tidigare har det varit väldigt viktigt...det har varit väldigt tydligt att när jag är på jobbet så jobbar jag (...) Nu 

när jag har både jobb och privatliv hemma så känner jag att vardagen med jobb och fritid bara flyter ihop och 

det känns väldigt tråkigt. (...) Har svårt att släppa arbetet när arbetet ligger på köksbordet framför mig. Det är 

väldigt lätt att plocka fram jobbdatorn och "bara titta en grej snabbt". (...) Nu med hemarbete så ser ju dagarna 

likadana ut oavsett om jag jobbar eller är ledig. För många fungerar nog hemarbete bra, men jag föredrar att få 

åka iväg, att inte behöva blanda jobb och hem och familj”. - Stina 

 

Vidare spelar tidigare erfarenheter in om huruvida individer föredrar att hålla arbetsliv och 

övrigt liv segmenterade för att upprätthålla balansen. Mias och Patriks tidigare erfarenheter 

har bidragit till deras syn på vikten av att inte blanda ihop dessa och upplevde det lättare när 

det fanns en tydligare gräns när de arbetade på kontoret. Balansen har inte varit så bra för 

Patrik tidigare vilket ledde till negativa konsekvenser i arbetslivet och privatlivet. Därför 

tycker han att det är ganska viktigt att hålla en tydlig gräns mellan arbetsliv och övrigt liv. 

Mias tidigare studier har omöjliggjort gränsdragningen mellan dessa två sfärer. 

 

“För mig är det väldigt viktigt, jag måste separera, jag har pluggat så många år och då är det svårt att skilja på 

ledigt och plugg och därför är det viktigt nu när jag faktiskt kan skilja på det mer, det har blivit ännu 

viktigare”. - Mia 
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“Det är ganska viktigt. Om jag inte kan stänga av leder det till att jag blir stressad. Har tidigare varit utbränd 

så undviker situationer som jag vet inte är bra för mig, ex då som att arbeta för mycket alltså mer än heltid”. - 

Patrik 

 

Alan och Viktor anser inte att det är viktigt att hålla isär arbetsliv och övrigt liv för att 

upprätthålla balansen. Alan föredrar att integrera arbetsliv och övrigt liv då det blir det lättare 

att ha kontroll över arbetsuppgifterna. 

 
“Mmmm, det var svårt...nej, det är det inte...eller jag mår bättre av att inte göra det, jag tror...jag vill hellre ha 

koll kontinuerligt på jobbet än att checka ut vid en specifik tidpunkt och sen vakna dagen efter till massa 

överraskningar som jag inte vet om...sen finns det en förväntan på tillgänglighet i min roll”. - Alan 

 

Viktor menar att han inte störs av att blanda arbete och fritid då han arbetar med idrottsfrågor 

vilket även är hans fritidsintresse. Detta kan vara en anledning till att han inte prioriterar att 

hålla isär dessa två domäner då arbetet upplevs roligt och tillfredsställande. 

 
“(...) nej, hade det varit viktigt då hade jag prioriterat det och hållit det på ett bättre sätt, det stör mig inte så 

mycket, så annars hade jag ansträngt mig mycket för att hålla dem isär. (...) alltså det skulle likaväl kunna vara 

så att det ingår i mitt arbete att kunna läsa om idrottsartiklar eller olika typer av dokument och texter, det skulle 

jag kunna lika väl göra på arbetstid, som fritid”. - Viktor 

 

Amelia och Elsa upplever gränsdragningen mellan arbetsliv och övrigt liv som oviktig, och 

ser snarare integreringen som en fördel för att underlätta vardagen. Elsa menar att det var 

svårare från början att hitta en balans men det blev så småningom lättare med tiden. Det blir 

mindre press på prestation i både arbetsliv och privatliv när dessa olika världar blandas. Enligt 

Amelias citat nedan skapas mer flexibilitet i livet genom att inte skilja på domänerna. 

 
“Ja, om det underlättar för mig i mitt privatliv så behöver jag inte ha jättestrikt gräns sådär utan jag trivs med 

att det är lite flexibelt, känner jag”. - Amelia 

 
 

Tid och rum 

I det empiriska materialet framkom det att de flesta informanter generellt upplever att det 

finns en otydlig början respektive slut på arbetsdagen. Anders och Mikael upplever att 

distansarbete påverkar balansen i livet. Anders betonar att det inte blir lika tydligt längre vad 

som är arbetstid och vad som är övrig tid. Distansarbete på grund av pandemin gör att dessa 

tider flyter ihop och att det blir svårare att definiera vad som hör till vad. Anders beskriver 



30 
 

detta som en gråzon och citaten nedan förklarar vilken påverkan distansarbete har för 

individers balanserande av arbetsliv och övrigt liv. 

 
”Nu är man mer på ställd, i och med att datorn är närvarande hela tiden, det är väl det jag känner, som den 

största påverkan”. - Anders 

 

”(...)men visst gränserna kan suddas ut nu i och med att man sitter hemma och det blir inget tydligt avslut 

egentligen på dagen och ingen tydlig början heller, det flyter ihop ibland”. - Mikael 

 

Amelia menar att balansen mellan arbete och fritid inte är lika synlig längre. Hon kan göra 

fritidsrelaterade saker på arbetstid och arbetsrelaterade uppgifter på fritiden. 

 

”I och med att jag kan göra små saker under dagen så behöver jag inte lägga den tiden efter jobbet, det är ju 

rätt mycket skjutsning till olika aktiviteter och så, när jag var på jobbet kontoret förut då är man ju där till fyra 

eller fem och måste då stressa hem om man ska skjutsa, laga mat eller så, det var mer stressigt(...)”. - Amelia 

 

Stina har en ganska negativ syn på distansarbetet och hur det påverkar balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv. Hon upplever gränserna och balansen som svår och har svårt att 

undvika fritidssysslor på arbetstid och arbetssysslor på fritiden. Citatet nedan beskriver 

hennes upplevelse av balansen mellan arbetsliv och övrigt liv och hur det påverkas av 

distansarbete. 

 

”Jag har aldrig gillat distansstudier eller hemarbete och det känns därför väldigt jobbigt att nu behöva 

genomföra hemarbete utan att ha valt det själv. Jag gör privata saker på arbetstid och jag arbetar när jag 

egentligen ska vara ledig...(...) Jag känner att jag var en mycket gladare och piggare person förut, helgen 

kändes efterlängtad, att bara få vara hemma med familjen och lägga jobbet "på hyllan" till måndagen(...)”. - 

Stina 

 

I citatet nedan påpekar Mikael organisationskulturen som en avgörande roll i huruvida han 

upplever balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Han menar att mycket ligger i det 

egna ansvaret men att en organisatorisk kultur också kan påverka detta mycket. Mikael 

hänvisar till organisationen som han arbetar på som ett exempel på vilket sätt detta kan gå till. 

 
“(...) en organisatorisk kultur kan påverka mycket hur gränsdragningen håller mellan arbete och fritid. (...) när 

arbetsdagen är slut då är den slut, så förväntades inte att man skulle svara på mail eller göra någonting annat 

än...om det händer nåt, då har vi ett system och då ringer de mig (...)”. - Mikael 

 

Informanterna upplever även att de sparar tid genom att inte behöva förbereda sig inför 

arbetsdagen som förut. Elsa som tidigare var uppklädd på jobbet kan nu sitta i träningskläder 
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en hel arbetsdag och upplever detta som skönt och tidsbesparande. Denna åsikt delas även av 

Amelia som uttrycker detta i citatet nedan. 

 
“Man behöver inte tänka på vad man ska ha på sig, man har inte video på alla möten så ibland så kan man sitta 

helt osminkad och allting, man behöver inte tänka så mycket på det”. - Amelia 

 

Utifrån informanternas berättelser framkommer det att den fysiska platsen är en viktig faktor 

som bidrar till att upprätthålla en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv för hemarbetande 

individer. Mia berättar att både hon och sambon arbetar hemifrån och även om de har olika 

arbetsplatser i form av vardagsrum och kök, kan det ändå kännas att de påverkas av varandras 

arbetssituation och behöver anpassa sig mer efter varandra. 

 

“Vi har separerade arbetsstationer här hemma, han får sitta i köket och jag sitter i vardagsrummet, så såklart 

kan han inte gå in och se på tv närsomhelst för då kanske jag sitter i ett möte så det påverkar ju så, han kan inte 

spela musik och såna saker nu måste man anpassa sig mer”. - Mia 

 

Enligt Patrik som har sin arbetsplats i vardagsrummet, är det viktigt att ha eget arbetsrum för 

att inte störa eller bli störd av sin sambo. Han säger, i citatet nedan, att hans distansarbete 

påverkar sambon på grund av han inte har ett eget arbetsrum. 

 
“Min sambo kan nog tycka att jag tar upp lite för stor plats i och med att vi inte bor så stort, det bästa hade varit 

om jag haft ett eget arbetsrum. Men hon jobbar inte hemifrån vilket känns skönt för oss båda, så att vi inte 

riskerar att trampa varandra på tårna”. - Patrik 

 

Arash har ett eget rum som sitt kontor och upplever att familjen påverkas av vetskapen att han 

finns där hela tiden. Han har ett litet barn som behöver underhållas av mamman så att han inte 

springer in till honom då ett viktigt möte pågår. 

 

“Jo, men det gör de, det är bara det att jag finns i det här rummet, kan höras att jag pratar i telefon och jag har 

möten, ibland när jag har en viktig presentation, kan det vara att jag ber de att gå ut och leka en stund om de 

har möjlighet, för att ibland kan min son vilja att springa till mig och ge en kram vilket är gulligt men det är 

kanske inte så lämpligt när man har en viktig presentation”. - Arash 

 

 

En negativ aspekt med att arbeta hemifrån är att hemmet inte är anpassat efter individers 

arbetsbehov och därför kan det vara svårt att upprätthålla en god arbetsmiljö. Informanterna 

saknar vissa ergonomiska förutsättningar hemma för att utföra arbetsuppgifter på ett 
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hälsosamt sätt. Amelia berättar om hennes nya arbetsmiljö och hur den inte upplevs som 

optimal. 

 
“En nackdel är att det är dålig arbetsmiljö eller jag har ju en dålig stol inget höj och sänkbart skrivbord, jag 

har dåligt ljus…”- Amelia 

 
 

Familjerelationer och sociala kontakter 

En bra balans uttrycks också med hur individers familjer påverkas på grund av det påtvingade 

hemarbetet. Nedan följer en redogörelse om informanternas upplevelser om detta. Alan 

upplever att hans sätt att balansera dessa två olika sfärer inte påverkar hans familj på ett 

märkbart sätt. Likt Alan berättar Anders i citaten nedan att hans familj inte påverkas av hans 

distansarbete. 

 

“(...)nej jag skulle inte säga det, de är snarare att om jag är hemma och dom inte är det att dom tycker att det är 

orättvist, så nej det påverkar inte”. - Anders 

 

Viktor som har små barn berättar att distansarbete har påverkat hans familjeliv positivt då han 

sparar tid på pendlingen och kan ägna mer tid åt familjen. 

 
“Ja, framförallt positivt, eftersom som sagt jag kan hjälpa till med saker och det är mycket mer flexibelt än vad 

det var när jag satt på kontoret, så jag skulle säga positivt och det är klart som jag sa att man får en extra 

timme, annars går den åt pendlingen, så att det är klart att det är en timme extra familjetid, så det är också 

positivt”. - Viktor 

 

Mikaels upplevelser av hur hans familj påverkas på grund av att han ständigt är närvarande 

hemma kan också tolkas som något positivt utifrån citatet nedan. 

 
“De får stå ut med mig hela tiden, att jag finns här hela tiden runt omkring...nää men jag tror inte att de 

påverkas att jag jobbar hemifrån, inte något negativt sätt i alla falla, det tror jag inte”. - Mikael 

 

Till skillnad från Mikael beskriver Stina att distansarbete påverkar hennes familj mycket och 

dessutom på ett negativt sätt, då hon känner sig otillräckligt för familjen och är mycket 

irriterad på att vara hemmabunden. 

 

“Jag tycker att det känns som att jag har mycket mindre tid för dem nu än vad jag hade innan. Kan känna 

irritation över att "bara vara hemma" och aldrig komma iväg på saker eftersom min man har ett arbete som inte 

kan utföras hemifrån. Irritationen kring min känsla av att vara fast hemma påverkar absolut familjen”. - Stina 
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Det visade sig att informanternas familjer påverkas olika utifrån de förutsättningar som finns 

samt den familjesituation de befinner sig i. Båda Elsa och Amelia har barn under tio år och 

tycker att barnen påverkas mer eller mindre. Elsa säger att när barnen var sjuka förut då 

stannade hon hemma och tog hand om dem, men nu arbetar hon ändå trots att barnen är sjuka 

och hemma från skolan. Även Amelia berättar att barnen påverkas av hennes distansarbete, 

men upplever själv inte det som någon negativ påverkan. Hon menar att det alltid är någon 

förälder hemma när de kommer hem från skolan så kan hon se till att barnen äter mellanmål 

till exempel. När hon arbetade på kontoret var barnen ensamma hemma någon timme innan 

någon av föräldrarna kom hem. 

 

Vidare betonar Amelia, Mikael och Elsa vikten av det sociala umgänget som arbetsplatsen 

bidrar med och känner att detta saknas i det flexibla distansarbetet. Det blir mindre samarbete 

med arbetskamrater då informanterna väljer att hantera vissa problem helt själva i stället för 

att diskutera eventuella lösningar med arbetskamrater. 

 
“Det sociala blir ju att man är ensam hela tiden, man vill ju gärna träffa andra, även om man har videomöten 

och sådär är det inte samma sak, man behöver folk”. - Amelia 

 
“(...)samtidigt som jag saknar de sociala som arbetskamrater och arbetsplatsen bidrar till, så att det skulle jag 

inte vilja vara utan”. - Mikael 

 

“Det är för min del att jag inte träffar dom jag jobbar med, jag trivs väldigt bra med dom och de är en stor del 

av mitt umgänge”. - Elsa 

 

Tidigare var det smidigare att springa till rummet bredvid och rådfråga någon men nu sker allt 

kontakt digitalt vilket känns onödigt tidskrävande som Elsa berättar nedan. 

 
“(...) kanske att man inte kan bara gå in i rummet bredvid och ställa en fråga eller så, så vissa saker nu kan ta 

längre tid för det är inte lika lätt att fråga om hjälp och så”. - Elsa 

 

Alan beskriver arbetskamraters roll som värdefull och stimulerande vilket ger en känsla av 

ökad energi. Stina saknar inspiration i sitt arbete och känner att lusten att utföra 

arbetsuppgifter har minskat i samband med hemarbete. Anders uttrycker att han känner sig 

begränsad när arbetskamraterna inte finns nära tillhands. 
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“(…) man tappar lite av det sociala och kanske lite av stimulansen, (...) en sådan dag som idag hade jag tre-fyra 

kollegor på kontoret, helt annan energinivå nu när jag kom hem jämfört med hade jag suttit hemma hela dagen 

då hade jag varit jättetrött i den här tiden”. - Alan 

 

(...) lusten att utföra det och hur lång tid det tar att utföra dem är något som påverkar mig negativt. Känner mig 

inte lika inspirerad på hemmaplan”. - Stina 

 

“Det är nog mest att man känner sig begränsad, när man inte är på arbetsplatsen och inte träffar sina kollegor 

fysiskt och kan ta sig an vissa frågor som man annars lättare kan göra”. - Anders 

 
 

Flexibilitet 

En annan viktig faktor i distansarbete är flexibilitet och därför ställdes frågan till 

informanterna om de upplever detta som positivt eller negativt. Flexibilitet i arbetstiden kan 

minska stress och ger individer möjlighet att anpassa sitt schema till egna behov. Anders 

inställning till ett flexibelt arbete är positiv då han inte har fasta tider och kan göra saker när 

han vill. 

 
“(...) jag kan påverka min arbetstid och planerandet av mitt jobb, och det känns som det är viktigt för hälsan och 

positivt med den friheten och den fördelen har ju inte alla. “(...) Men samtidigt så kan man göra saker lite mer 

som man vill, jag kan vara på börsen samtidigt som jag är på jobbet haha”. - Anders 

 

Alan beskriver distansarbete och flexibilitet utifrån sin position i företaget och upplever det 

som positivt. Han har en ledarroll och det har funnits förväntningar på honom att alltid finnas 

tillgänglig på arbetsplatsen. Tidigare har hemarbete setts som en avvikelse och något som inte 

varit i linje med företagets policy. Detta har luckrats upp under pandemin och nu när han 

arbetar hemifrån existerar inte dessa förväntningar längre i samma utsträckning. 

 
Flexibiliteten distansarbete bidrar till påverkar hur individer planerar och spenderar sin tid. 

Vissa informanter pendlade vanligtvis till och från arbetet, men har nu möjlighet att spara 

restiden och istället spendera mer tid med familjen. Mikael tycker att det positiva med 

distansarbete är att slippa pendla och få mer frihet. Viktor och Arash känner att de kan hjälpa 

till mer hemma och vara mer tillgängliga för sina barn. Till skillnad från informanterna ovan 

beskriver Patrik i citatet nedan detta utifrån ett mer individualistiskt och ekonomiskt 

perspektiv och förklarar den viktigaste aspekten med att slippa åka till kontoret. 

 
“Det positiva, jag behöver inte gå till ett kontor för att uträtta mitt arbete vilket gör det mer smidigt och 

komfortabelt. Jag sparar även pengar på bensin och att inte äta lunch ute med kollegor”. - Patrik 
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Informanter med mindre flexibelt arbete upplever en större skillnad i balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv nu när arbetet är på distans. 

 
”Jag tycker det har gått helt över förväntan, jag har ändå jobbat på mitt jobb i över 12 år och har aldrig jobbat 

hemifrån innan, vi har inte haft den kulturen överhuvudtaget. De är ju liksom knappt att man kunde ta hem 

datorn om man skulle vabba eller så, men nu har man märkt att det funkar jag kan göra nästan 99 procent 

samma saker hemifrån som på kontoret(...)”. - Elsa 

 

Elsa menar att det är en väldigt stor skillnad i hur hon tidigare arbetat och hur det är att arbeta 

på distans. Tidigare när hon åkte från jobbet var arbetsdagen slut men nu finns möjligheten att 

fortsätta jobba längre inpå kvällen och göra färdigt sådant som inte hunnits med under dagen. 

 
För att sammanfatta informanternas upplevelser om balans i och med det påtvingade 

distansarbetet ställdes frågan om de skulle vilja arbeta hemifrån när pandemin är över. Alla 

informanter utom en svarade att de skulle vilja göra det men inte i samma utsträckning som 

nu. Anledningen till detta var bland annat att distansarbete spar tid för många informanter då 

de inte behöver pendla till och från arbetet. De har mer tid att spendera med familjen och kan 

friare planera arbetsdagen. Det som gavs som anledning till att inte arbeta heltid hemifrån var 

främst saknaden av arbetskamrater och att vissa arbetsuppgifter kräver mer koncentration 

vilket ibland kan vara svårt hemma. 

 

Rollväxling 

När arbetsplatsen flyttas till hemmet kan yrkesrollen och den roll som individer har utanför 

arbetet bli svår att skilja på. Olika platser är förknippade med olika roller och dessa platser 

kan sammanflätas mer i och med distansarbete. Därför kan det bli en utmaning för individer 

att skifta mellan olika roller oavsett om man har tydliga gränser eller ej. För Stina är 

rollväxlingen problematisk då hon upplever att allting flyter ihop och hon känner att arbetet 

hänger över henne på ett annat sätt än tidigare. 

 
“Hemmet känns inte längre som en fristad, en lugn och trygg borg där jag kan slappna av, utan istället känner 

jag mig mer stressad här hemma, vilket jag tänker beror på att jag ska vara på samma ställe både i min 

yrkesroll och i min privata roll som fru och mamma, (...) det lättare att gå från mamma till arbetsroll, än från 

arbetsroll till mamma. Det känns som att hemarbetet påverkar mig enormt mycket i min föräldraroll, på det viset 

att jag känner att jag aldrig "blir av med" jobbet”. - Stina 
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Det finns olika aspekter som påverkar rollväxlingen hos informanterna. Alan saknar 

bearbetningstiden som han tidigare haft i form av pendling vilket hjälpte honom att ställa om 

mellan rollerna. När han arbetade på kontoret och hade en dålig dag hade han fyrtio minuter i 

bilen för att bearbeta det innan han kom hem. Nu när han arbetar hemifrån hinner han inte 

släppa saker på samma sätt vilket gör det svårare att lämna en roll och kliva in i den andra. 

 
“Jag tycker det är svårare, (...)man hinner inte reflektera/släppa arbetet innan man är hemma. Nu går man från 

kontoret till familjen på direkten. Detta gör att det blir svårare att växla mellan rollerna generellt”. - Alan 

 

Viktor och Elsa har svårare att släppa arbetsrollen än familjerollen. Viktor önskar att han hade 

en tydligare gräns mellan rollen som idrottsutvecklare och rollen som pappa och make. 

Arbetsbelastningen är avgörande i huruvida han lyckas släppa yrkesrollen och övergå till 

familjerollen. 

 
“(...) har man mycket att göra så att man inte hinner med allting... att man har liksom oavslutade ärenden på 

gång då är det betydligt svårare att bara byta roll, det är liksom...jag är inte så bra på att bara stänga ut de 

sakerna, man tänker på dom även om man är i papparollen, man har önskat att det var tydligare roller, att man 

kan släppa den ena eller den andra”. - Viktor 

 

Vidare berättar Viktor att hans papparoll påverkas av att han ibland inte kan släppa 

yrkesrollen på grund av arbetsbelastningen vilket hans fru tydligt märker. På liknande sätt 

påverkas hans yrkesroll nu på grund av distansarbete då han inte kan släppa papparollen om 

exempelvis barnen är sjuka eller om det finns något annat problem hemma. 

 
“(…) min fru skulle säkert säga att det gör...haha jag kanske inte märker lika tydligt som hon, men hon märker 

när jag har tankarna på jobbet, så att sitter jag leker med barnen och har tankarna på något annat, då märker 

hon på en gång, så ja, livet påverkas”. - Viktor 

 

(...) förut var det på annat sätt att komma till kontoret, då släppte man den ena och den andra, nu är det kanske i 

tankarna också om det är ett problem i förskolan eller nån är sjuk så funderar man på det mer än man gjorde 

tidigare”. - Viktor 

 
Mia tycker att det var lättare att fokusera på yrkesrollen när hon arbetade på kontoret. När hon 

arbetar hemifrån blir det en längre sträcka för att sätta sig in i arbetet och det blir mer privat 

inblandning. Likt Mia anser Elsa att det är svårt att koncentrera sig på arbetsuppgifter 

hemifrån. Elsa har små barn vilket gör att hon tänker mer på barnen nu när de är närvarande 
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och deras grejer är överallt, än tidigare när hon arbetade på kontoret. Därför upplever hon att 

rollerna går i varandra och det känns svårare att släppa yrkesrollen och bli en bra mamma. 

 
“Är man på jobbet blir det mer koncentrerat jobb och det blir mer privat inblandning när man är hemma, ja just 

ja ska vi sätta upp julpyntet eller att man börjar fundera på sådana saker än vad man gör annars”. - Mia 

 

“Nästan lättare att släppa mammarollen jag kan bli mer irriterad om barnen stör och jag jobbar och kan tycka 

att det är svårare att släppa den biten. Kan vara svårt då och gå och vara en fantastisk mamma om jag 

fortfarande tänker på det jag höll på med och egentligen inte vill släppa det”. - Elsa 

 

Till skillnad från Elsa säger Amelia att hon har svårt att släppa mamma- och frurollen. Hon 

upplever att det krävs mer av henne gällande hushållssysslor när hon arbetar hemifrån och att 

detta krav främst kommer från henne själv. Mikael upplever också att det är svårt att släppa 

den roll som är förknippad till familjen och det kan ta tid att balansera vandringen mellan 

dessa. Detta kan tolkas utifrån citaten nedan. 

 
“Det är svårare att släppa mamma, fru rollen. Om jag är hemma här så blir det ju att jag gör mer, tvätt, disk 

och lagar mat och så och tänker på att det måste handlas, den planeringen... det blir ju verkligen mindre när 

man är på plats på ett kontor”. - Amelia 

 

“Det är lättare att vandra från arbetsliv till privatliv, än tvärtom. Att kliva in rollen som chef efter tid i 

familjerelationer i hemmet kan ta lite tid att hitta fokus igen, man vill ju göra ett bra intryck som chef och 

medarbetare”. - Mikael 

 

Några av informanterna beskriver rollväxlingen som problemfri och upplever att den ena 

rollen inte stör den andra för att fullfölja uppgifter som dessa roller kräver. Patrik säger att han 

inte upplevt några större problem kring detta och han förklarar att det främst beror på att hans 

sambo inte arbetar hemifrån. Han nämner att det kanske hade behövts mer tydliga roller om 

de haft barn att anpassa sig efter. Likt Patrik upplever Arash att det går relativt bra att byta 

mellan rollerna, det vill säga från papparollen till yrkesrollen och tvärtom. Anders beskriver 

sig som lik i rollerna som pappa, make och chef vilket gör det lättare för honom att uppträda 

adekvat i vardera rollen, därmed upplever han ingen svårighet i rollväxlingen. 

 
“Jag skulle vilja säga att jag är ganska lika i rollerna, jag är en ganska ödmjuk chef och ganska nära mig själv 

och försöker inte spela något jag inte är och är ganska lik mig själv i rollen som make, pappa och chef. Som chef 

måste jag fatta obekväma beslut men de måste man som förälder också, och fatta ett beslut som nån kanske inte 

gillar. Så det är inte så stor skillnad jag kliver aldrig riktigt ur då jag alltid är på, tänkte jag säga”. - Anders 
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Men på frågan om det är någon skillnad på rollväxlingen nu under distansarbetet och då när 

han arbetade på kontoret, svarar Anders att det ändå finns en skillnad som citeras nedan. 

 
“Jag skulle säga att det är samma, hmm... men även att de kanske går mer ihop nu, jag kan sitta och hjälpa min 

son med läxorna samtidigt som jag sitter med jobb, så det blir väl kanske ändå en skillnad för det kunde jag ju 

inte göra förut på kontoret och så”. - Anders 

 

Sammanfattningsvis visar det sig att informanterna skiljer sig åt i huruvida de föredrar att 

segmentera eller integrera arbetsliv och övrigt liv för att upprätthålla balansen mellan dessa. 

Några informanter argumenterar för vikten av att separera dessa för att hålla längre i 

arbetslivet medan andra föredrar att integrera dessa för att underlätta vardagen. Det visar sig 

att tidigare erfarenheter, såsom utbrändhet och många års studier, spelade roll i detta 

avseende. De som tidigare haft ett mer flexibelt arbete upplever mindre skillnad i balansen när 

de tvingas arbeta hemifrån på grund av pandemin. De informanter som inte haft lika flexibel 

arbetsform upplever denna skillnad mer påtaglig. Nästan alla upplever att gränsen mellan 

arbetsliv och övrigt liv har suddats ut när de arbetar hemifrån och att det inte finns någon 

tydlig start eller slut på arbetsdagen. Från informanternas svar tolkas det att familjer påverkas 

olika av distansarbete beroende på vilka förutsättningar som finns samt hur familjesituationen 

ser ut. Vissa informanter som har småbarn upplever denna påverkan mest positiv då 

distansarbete bidrar till att de kan planera sin arbetsdag mer fritt och på så vis spendera mer 

tid med barnen. Medan några informanter beskriver denna påverkan som negativ och att det 

blir svårt att balansera arbete och övrigt liv när barnen är små, då de kräver mycket 

uppmärksamhet även under deras arbetstid. Vidare var den fysiska arbetsplatsen avgörande 

för informanternas upplevelser av distansarbete. Det anses svårare att upprätthålla en 

tillräcklig god arbetsmiljö med tanke på att vissa saknar en specifik arbetsplats hemma och 

inte minst de ergonomiska förutsättningarna som kontoret tidigare erbjöd. Majoriteten 

informanter betonar en stor avsaknad av det sociala samspelet med kollegor som tidigare var 

en viktig del i deras arbetsliv. Gällande hantering av olika roller som informanterna uppträder 

i, visar sig vara olika. En del tycker att det är svårt att vandra från yrkesroll till familjeroll 

medan andra del upplever det tvärtom. Däremot beskriver andra informanter rollvandringen 

som problemfri och har inga problem med att släppa den ena rollen framför den andra. 

 

Den kommande delen presenterar resultatet som är kopplat till studiens andra frågeställning 

som handlar om informanternas strategier och rutiner för gränsdragning mellan arbetsliv och 

övrigt liv. 
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5.2.2 Gränsdragning mellan arbetsliv och övrigt liv 

Strategier 

I och med övergången till påtvingat distansarbete kan individer behöva hitta strategier för att 

upprätthålla balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Frågor ställdes till informanterna för att, 

genom deras svar, få en bredare förståelse gällande vilka strategier de använder sig av för att 

hantera den nya arbetssituationen. De strategier som urskiljs handlar främst om tid och rum. 

 
Anders berättar att han inte tänkt på någon direkt strategi utan sitter och arbetar i sitt 

arbetsrum i huset tills han blir avbruten av familjemedlemmar. Detta tolkas som att han har en 

implicit strategi i form av hans arbetsrum. 

 
“Jag använder nog ingen speciell strategi, jag har inte tänkt på det iaf, även om jag kanske borde, jag sitter ju 

här och så kör man på tills nån exempelvis ropar att dom behöver något eller liknande och då blir det 

stoppsignalen, så ingen strategi tyvärr”. - Anders 

 
Alan menar att ha en specifik arbetsplats i huset är en strategi i sig, men detta var inget han 

hade tänkt på i början när de blev rekommenderade att arbeta hemifrån. En annan strategi kan 

tolkas som när han berättar att han inte loggar in i arbetsdatorn innan eller efter arbetsdagen. 

 

“Mmm, i början satt jag ofta i köksbordet eller i soffan, nu sitter jag på mitt kontor nu, här är min dator, jag har 

mina grejer har, till exempel min son kommer inte in till kontoret för att han vet att det är min arbetsplats, andra 

strategier än det vet inte vad det skulle vara, men alltså jag gör så att jag har min telefon inloggad innan 

arbetsdag börjar och efter, men inte inloggad in i datorn”. - Alan 

 

Mikael och Elsas strategier går främst ut på att försöka förhålla sig till arbetsdagens tider. 

Mikael använder arbetstekniken endast i arbetsrelaterade ärenden vilket tolkas som en 

omedveten skapad strategi. 

 

“Strategier...mmm, det är att försöka vara bestämd med...(...) start och slut på dagen är viktigt och ta sina 

raster. Lyckas inte jättebra, det blir lätt att man sitter och jobbar hela tiden egentligen fast man ska behöva ta 

några pauser, kanske gå ut och ta lite frisk luft och någonting så, eftersom man rör inte så mycket när man sitter 

hemifrån och jobbar”. - Mikael 

 

“Jag har nog inga direkta strategier, men jag har min arbetstid jag ska förhålla mig till, jag förväntas vara 

anträffbar då så då jobbar man dom tiderna (...)”. - Elsa 

 

Några informanter har hittat andra strategier som hjälper dem att hålla gränsen mellan 

arbetsliv och övrigt liv vilket kan ses i citaten nedan. Mias strategi är att packa ner datorn i 
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väskan när arbetsdagen är slut. Då slipper hon bli påmind om arbetet på fritiden och upplever 

att detta minskar stressen. Amelia använder sig av en liknande strategi, när arbetsdagen är 

över undviker hon datorn och låter bli att svara på arbetsrelaterade mail från mobiltelefonen. 

Patrik använder sin goda självdisciplin som en strategi för att inte blanda ihop arbetsliv och 

privatliv. 

 
“Jag packar upp min väska med datorn och allting när jag börjar arbetsdagen och så packar jag ner allting 

igen när jag är färdig för dagen, då vill jag inte se min jobbdator och tycker det blir lättare då när det inte syns 

liksom”. - Mia 

 

“Jaa, om jag har stängt ner datorn så kollar jag inte mailen på telefonen tex, jag försöker har jag stängt ner 

har jag slutat jobba liksom”. - Amelia 

 

“Jag är nog ganska bestämd med att inte blanda ihop dom för mkt. Inga större strategier mer än att jag har god 

självdisciplin”. - Patrik 

 

Arash upplevelser gällande strategier tolkas som både tids och rumsliga strategier då han 

berättar att han försöker lämna “kontoret” klockan 17, men han kan fortsätta arbeta på kvällen 

om det behövs. Däremot är han noga att inte använda arbetsteknik för privata ärenden. 

 

“Jobbdatorn är 100% till jobb, aldrig privata saker, jobbtelefonen 99% jobba och kanske en procent, t ex kolla 

vädret och...för att svara enkelt på frågan, både jobbdatorn och jobbtelefon används bara för jobbrelaterade 

saker”. - Arash 

 

Viktor betonar betydelsen av att ha en specifik arbetsplats i hemmet. En av hans strategier är 

att separera sitt arbetsrum från det privata livet. När han befinner sig på denna plats är det 

enbart arbete som gäller och han försöker i den grad det är möjligt undvika platsen på fritiden. 

En annan strategi som Viktor använder sig av är att skapa en vanlig vardag genom barnens 

lämning och hämtning. När han lämnat barnen på förskolan är det arbete som gäller, och när 

han hämtat dem då är det fritid. 

 
“Jag har i och för sig ett separat rum som är mitt kontor där jag inte spenderar tid på fritiden särskilt mycket, 

det är ju liksom en strategi att jag sitter här uppe och då det är jobb som gäller, sen är det ju på ett sätt en 

strategi att skapa någon form av vardag och vanlig rytm i vardagen med den där med förskolan att man åker 

och lämnar barnen och sen är det jobb, sen när man hämtar barnen är det fritid”. - Viktor 

 

Stina säger att hon försöker hålla sig till sin schemaläggning som hon själv konstruerat. Denna 

strategi har inte gett önskad effekt då hon känner sig orkeslös på eftermiddagarna och 

upplever att det är mycket som måste göras. Utifrån det Stina berättar kan det tolkas att hon 
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hade gynnats av tydligare strategier för att bättre hantera gränsdragningen mellan arbetsliv 

och övrigt liv. 

 
“Jag försöker att göra upp ett schema för hur dagen ska se ut fram tills jag slutar. jaa, hmm men exempel min 

målbild är att jag ska arbeta mellan 8–10 och sedan ta en fikarast på ca tjugo minuter, för att sedan arbeta fram 

till lunch ca 12.30. Fram till det tycker jag att det fungerar rätt bra, men efter lunch känner jag att motivationen 

och orken tryter”. - Stina 

 

 

Rutiner 

Det är inte bara strategier som informanterna utvecklar för att hitta en bra balans mellan 

arbetsliv och övrigt liv, utan deras rutiner förändras även på grund av det påtvingade 

distansarbetet. Rutinerna måste anpassas efter den nya livssituationen för att upprätthålla 

balansen nu när deras arbetsplats och hem sammanflätas. 

 
Anders upplever ingen större skillnad i de dagliga rutinerna. Det är mest morgonrutinerna 

som påverkats och blivit mer avslappnade, han byter inte om, sitter i fritidskläder och inte i 

arbetskläder som förut. Dessutom har restiden som tidigare var en stor del av hans dagliga 

rutiner försvunnit i och med distansarbete. Likt Anders berättar Alan om rutinförändringen 

gällande restid och menar att han sparar tid nu när han arbetar hemifrån. En ny rutin för Alan 

är att han hämtar och lämnar sonen oftare än tidigare. 

 
“Det är lite samma som jag sa, mest det på morgonen, jag går upp tidigt ändå för jag vill hinna träna, så 

morgonrutiner har blivit mer avslappnade. (...) Sen på kvällarna kan jag känna att jag inte behöver jobba lika 

mycket på grund av att jag inte behöver åka till jobbet att man redan är hemma”. - Anders 

 

“Jag lämnar ju och hämtar sonen, jag kan hämta oftare nu på förskolan... sedan min fru kommer och tar hand 

om honom, det gjorde jag inte förut när jag jobbade, då behövdes åka från jobbet alldeles för tidigt”. - Alan 

 

Ovannämnda informanter påpekar pendlingens betydande roll i deras dagliga rutiner, detta är 

även en stor rutinförändring för Mikael som nu slipper att pendla. På så sätt sparas tid som 

han nu kan ägna åt sig själv. Mikael nämner andra basala rutiner, såsom duscha och vara 

fräsch varje morgon och göra sig i ordning inför arbetet, som också förändrade, då han inte 

behöver göra sig klar på samma sätt som förut. 
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Även Elsa och Mia tycker att de fått mer tid på morgonen då de inte längre behöver göra sig 

klara för “kontoret”. Distansarbete har förändrat frukostrutinen för båda två och Elsa äter 

numera frukost framför datorn och väljer att sova lite längre. Mia åt tidigare frukost och lunch 

tillsammans med kollegorna på kontoret och upplever att rutinerna med raster förändrats och 

att själva arbetet på sätt och vis blir mer effektivt när hon arbetar hemifrån. 

 
“Jag kan sova lite längre på morgonen, jag sminkar mig inte, använder träningskläder och så, så jag spar tid 

med det plus att jag passar på att äta frukost framför datorn så jag kan gå upp senare. Så jag tycker att jag 

sparat lite tid framförallt på morgonen”. - Elsa 

 

“När jag var på kontoret åt jag aldrig frukost hemma utan gick upp klädde på mig, sminkade mig sen gick jag 

till jobbet, jobbade någon timme sen åt vi frukost tillsammans. På kontoret tog vi ofta lunch tillsammans och 

fikaraster tillsammans och det blir mindre av det när jag jobbar hemma. Det blir kanske mer effektivt på det 

sättet att man bara jobbar på, blir inte lika många avbrott. Men jag försöker hålla tider, ha samma tider som när 

jag vanligtvis börjar jobba på kontoret”. - Mia 

 

Amelia berättar att hon saknar den dagliga motionen hon fick när hon cyklade till och från 

arbetet. Tidigare fick hon den motionen gratis men nu måste hon ta sig ut på lunchen för att 

röra på sig vilket inte händer så ofta. Hon försöker hålla fast samma rutiner som hon haft på 

kontoret med raster men upplever att det inte är så lätt när hon arbetar hemifrån. Även Arash 

upplever att de vardagliga rutinerna har förändrats då han inte längre kan promenera till och 

från stationen och det kan ibland gå flera dagar innan han går ut. Han menar även att de 

grundläggande rutinerna förändrats under pandemin vilket kan läsas i citaten nedan. 

 

“Ja, mina vanliga rutiner förändrats definitivt, jag kan till exempel säga att det kan vara allt ifrån tandborstning 

och att använda tandtråd vilket jag gjorde varje dag tidigare, nu kanske några gånger i veckan endast, tidigare 

var att man alltid kom upp tidigt på morgonen för att hinna med till jobbet i tid på grund av restiden, jag 

duschade på morgonen, nu behöver jag inte kanske duscha alltid på morgonen, jag gör kanske på lunchrasten 

eller på kvällen”. - Arash 

 

 

En stor förändring i Viktors vardagliga rutiner är att resorna till och från arbetet försvunnit 

och han börjar arbetet tidigare än innan pandemin eftersom “kontoret” endast är en trappa 

upp. Utifrån Viktors svar i citatet nedan kan tolkningen göras att jobbrelaterade sysslor ingår i 

hans vardagsrutiner nuförtiden. 

 
“Sedan kanske det där vardagsrutinerna att kika igenom mail och hålla sig uppdaterad liksom hela tiden, om det 

har hänt nåt och om det är något akut som man behöver svara på, det ingår i vardagen nu, telefonen är framme 
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hela tiden, och så kollar man hela tiden, och så när barnen har somnat så har man lite tid på sig att gå och 

jobba, det hände inte så ofta förut”. - Viktor 

 

Likt andra informanter upplever Patrik att han inte kommer ut lika mycket som förut, 

annars är det inga större förändringar i hans vardagliga rutiner och han äter regelbundna 

måltider som förut. Till skillnad från Patrik äter Stina inte lika regelbundet nu och ger 

generellt en ganska negativ bild av sina rutiner och det har lett till stressiga vardagar. 

 
“Känner mer stress kring rutinerna, förmodligen för att mina rutiner blivit påverkade till det negativa. Jag äter 

inte lika regelbundet, tar mig inte egen tid på samma sätt som förut eftersom det känns som att jobbet alltid 

hänger med mig, oavsett tid på dygnet”. - Stina 

 

Sammanfattningsvis framkom det att flera av informanterna använder sig av strategier för att 

balansera arbetsliv och övrigt liv även om de har svårt att direkt urskilja vilka dessa är. Olika 

strategier passar olika informanter och det synliggörs utifrån deras svar då de har försökt 

skapa strategier och rutiner som fungerar. En konkret strategi är att några informanter 

undviker arbetsdatorn innan och efter arbetsdagens början och slut. Vissa informanter har en 

specifik arbetsplats i hemmet och håller sig borta från denna plats när de inte arbetar för att 

gränsen mellan arbete och fritid ska bli tydligare. Några informanter har strategi i form av att 

förhålla sig till arbetsdagens tider och inte svara på arbetsrelaterade mail efter arbetsdagens 

slut. Strategier som också nämns är att ha en god självdisciplin. Informanter som har barn 

försöker använda barnens lämning och hämtning från förskola eller skola som en 

gränsdragning. Vidare kom det fram att tydliga rutiner bidrar till gränsdragningen mellan 

arbetsliv och övrigt liv. Hos majoriteten informanter märks ett gemensamt mönster gällande 

förändring av vissa rutiner. Informanternas svar utgör tre explicita förändrade vardagsrutiner 

såsom motion, restid och måltider. Flera saknar den vardagliga “gratis” motionen till och från 

arbete. Andra sparar tid på grund av resor till och från arbete och några har skapat nya 

måltidsrutiner. För övrigt är det främst informanternas morgonrutiner som förändrats i 

märkbar utsträckning då de inte längre behöver göra sig klara inför arbetsdagen. 

 
I detta kapitel har studiens resultat presenterats för att i nästkommande kapitel analyseras i 

förhållande till de teorier som använts för att förklara studiens resultat. 
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6. Analys 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur distansarbete påverkat balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv för individer som arbetar hemifrån på grund av pandemin. Genom att 

besvara studiens frågeställningar vill vi belysa hur balansen upplevs samt vilka strategier och 

rutiner som individer använder sig av för att hitta en balans mellan arbetsliv och övrigt liv. I 

detta kapitel analyseras studiens resultat i förhållande till Clarks (2000) gränsteori och 

Goffmans (2009) rollteori som redogjorts i kapitel tre. Analysen är indelad i olika delar 

utifrån studiens två frågeställningar och dessa delar är balans mellan arbetsliv och övrigt liv 

samt gränsdragning mellan arbetsliv och övrigt liv. 

 
 

6.1 Balans mellan arbetsliv och övrigt liv 

Segmentering och integrering 

Enligt Clarks (2000) gränsteori består arbetsliv och familjeliv av två olika system och 

individer pendlar mellan dessa två domäner dagligen. I och med Covid-19 pandemin har 

dessa system delvis förändrats och fått en ny betydelse då gränsen mellan dem har suddats ut 

när vissa arbetstagare tvingas arbeta hemifrån. Enligt Clark (2000) formas individerna utifrån 

de två olika världarna och gränserna som de själva skapat. För att hitta en balans mellan 

arbetsliv och övrigt liv krävs det av individerna att se över sina behov för att kunna kartlägga 

hur de vill integrera eller segmentera dessa två världar. Clarks (2000) teori belyser hur 

integration och segmentering av dessa system påverkar balansen mellan arbetsliv och 

familjeliv. 

 
 

Informanterna i denna studie skiljer sig åt i huruvida de föredrar att separera eller integrera 

arbetsliv och övrigt liv för att upprätthålla balansen mellan dessa. Mikael, Arash och Stina 

tycker det är viktigt att skilja på arbetsliv och övrigt liv. Att separera domänerna innebär 

enligt Clark (2000) att inte tillåta känslor, beteenden eller tankar från det ena livet komma 

över till det andra livet, och på så vis inte låta dessa påverkas av aspekter från den ena eller 

andra domänen. Gränsen mellan domänerna blir då mer oflexibel och starkare. Även om 

informanterna föredrar att separera arbetsliv och övrigt liv så finns det tillfällen när gränsen 

ändå suddas ut. Enligt Clark (2000) kan även en stark gräns tillåta genomträngningar från 

andra domäner. Detta förklarar hur informanterna som föredrar att separera arbetsliv och 

övrigt liv ändå arbetar lite på sin fritid eller ägnar sig åt något fritidsrelaterat på arbetstid. 
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Exempelvis kollar arbetsmail på mobilen efter arbetsdagens slut eller tar ett privat samtal 

under arbetsdagen. 

 
Alan och Viktor föredrar att integrera dessa olika domäner då det underlättar kontrollen över 

arbetsuppgifter samt planeringen av arbetsdagen. Integrering av domänerna innebär att 

individer blandar arbetsliv med övrigt liv och fritidsrelaterade sysslor kan utföras på arbetstid 

och tvärtom. Gränsen mellan domänerna blir då svagare och mer flexibel (Clark, 2000). I vår 

studie fann vi några bakomliggande faktorer som påverkat individens val att integrera eller 

segmentera dessa två domäner. Mias tidigare erfarenheter av studier har påverkat hennes 

synsätt gällande gränsdragningen. Eftersom hon inte hade en tydlig gräns mellan studietid och 

övrig tid förut, är det ännu viktigare för henne att separera dessa nu. Patriks tidigare 

hälsoproblem i form av utbrändhet har haft effekt på hans inställning rörande segmenteringen 

av arbetsliv och övrigt liv. Därför anser han det betydelsefullt att hålla dessa domäner 

åtskilda. 

 
 

Tid, rum och flexibilitet 

Enligt Clarks (2000) teori blir de fysiska och tidsmässiga gränserna flexibla när individer är 

fria att själva bestämma sin arbetsplats och arbetstid. Alla informanter utom en önskar arbeta 

hemifrån efter pandemins slut, men inte i lika stor utsträckning som nu. Distansarbete upplevs 

i stort av informanterna som mer fritt gällande planeringen av arbetsdagen. 

Anders upplever dessa flexibla gränser som positivt då han fritt kan bestämma sina tider och 

kan göra saker när han vill. 

 
 

Vidare menar Clark (2000) att flexibilitet utgör ett sorts mått för hur gränsen mellan arbetsliv 

och familjeliv kan utvidgas, därav är flexibilitet en väsentlig roll i gränskvalité, det vill säga 

hur gränsdragningen ser ut. Flexibilitet ger Alan, Mikael och Arash en möjlighet att planera 

och spendera sin tid på ett sätt som höjer deras livskvalité. I och med distansarbete slipper de 

pendla och sparar på så vis tid som de istället kan lägga på arbetsrelaterade uppgifter samt 

spendera mer tid med familjen. Informanterna som nämns ovan har alla en chefsposition 

vilket gör att de hade en god möjlighet att styra sin arbetstid även innan de övergick till 

distansarbete, och därför faller det sig inte lika främmande för dessa individer att arbeta 

hemifrån. Enligt Clark måste gränserna och domänerna arbeta tillsammans för att balans ska 

uppnås. Individer som identifierar sig med arbetsplatsens värderingar och policys 
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har mer inflytande över hur gränserna ser ut och kan därmed påverka balansen i större 

utsträckning. Chefer anses ha stort inflytande i organisationer vilket kan förklara dessa 

informanters positiva upplevelse av fysiskt och tidsmässigt flexibla gränser. 

 
 

Familjerelationer och sociala kontakter 

Gränserna tenderar enligt Clark (2000) att vara starkare gällande den mer dominerande 

domänen och svagare gällande den andra domänen beroende på vilken domän individer 

identifierar sig med. Författaren jämför domänerna med olika länder där olika kulturer och 

språk existerar. I vår studie kom vi fram till att familjer påverkas olika av distansarbete utifrån 

vissa faktorer som familjesituation och familjens förutsättningar. När informanterna befinner 

sig på arbetsplatsen finns en viss företagskultur och i hemmet existerar en annan kultur. Detta 

kan leda till att dessa två världar krockar om individer inte vet hur de ska sammanföra dessa 

till en och samma sfär. Enligt Clark kan övergången mellan arbetsliv och övrigt liv vara olika 

beroende på hur individer lyckas bygga en bro mellan arbetet och hemmet. 

Övergången samt kontrasterna mellan domänerna blir olika stora för olika individer i vår 

studie. Alans och Anders familjer verkar inte påverkas av deras distansarbete och dessa 

informanter beskriver inte någon skillnad i balansen mellan arbetsliv och övrigt liv under 

pandemin. Viktor och Mikael känner sig mer tillgängliga för familjen, då de har mer tid att 

spendera med dem vilket de upplever som positivt. Detta tolkas som att de lyckats bygga en 

stabil bro mellan arbetet och hemmet. 

 
 

Amelia som har minderåriga barn beskriver att distansarbete har möjliggjort att hon är hemma 

när barnen kommer hem från skolan och kan se till att de äter och sköter sig. Clark förklarar 

att individer som har svårt att identifiera sig med domäner, kan känna irritation och detta kan 

förstöra balansen. Då dessa domäner ofta innefattar andra individer blir det individerna 

tillsammans som avgör gränserna mellan arbetsliv och familjeliv. Samtliga informanter som 

deltagit studien lever tillsammans med en partner, vilket kan bidra till att konflikterna mellan 

arbetsliv och familjeliv inte blir lika tydliga då de kan hjälpas åt att upprätthålla balansen. 

 
 

Stina har en partner som arbetar borta under vardagar och då är hon själv ansvarig för barn, 

hem och hushåll. Detta kan förklara varför hon har en negativ syn på distansarbete och 

upplever konflikten mellan arbetsliv och familjeliv som stor och att tiden inte räcker till. 
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Enligt Clark är balansen mellan domänerna i stort sett ouppnåelig om individer inte 

identifierar sig med den domän och roll de befinner sig i samt de aktiviteter som är 

förknippade med dessa. Stinas brist på att identifiera sig med någon av domänerna gör att hon 

upplever att allt flyter ihop. Hon kan varken koncentrera sig på arbetet eller på det som krävs 

av henne utanför arbetet och beskriver därav balansen som ostabil. 

 
 

En negativ aspekt i distansarbete som informanterna identifierade var avsaknaden av det 

sociala umgänget. Majoriteten beskriver att de saknar att ha sina arbetskamrater nära tillhands 

och att det blir mer ensamt att arbeta på distans då samarbete med arbetskamrater minskar. 

Clark pratar om den psykologiska gränsen och menar att individer anpassar sina beteende, 

känslor och tankemönster beroende på vilken domän de befinner sig i. Alan betonar känslan 

av ökad energi och stimulans i arbetet när han har möjlighet att träffa arbetskamrater på 

kontoret. Stina upplever att lusten att utföra arbetsuppgifter minskat under distansarbete och 

hon känner sig inte lika inspirerad på hemmaplan. Psykologiska gränser kan kopplas till 

informanternas beskrivning att de saknar sina arbetskamraters fysiska närhet. Att ha 

arbetskamrater nära spelar en betydelsefull roll i deras dagliga arbetsliv, då informanternas 

välmående gynnades av att ha möjligheten att springa till rummet bredvid och rådfråga eller 

diskutera en uppgift med en arbetskamrat. Enligt Clark kan arbetsplatsen hjälpa till att öka 

balansen mellan arbete och familj. Genom att arbetskamrater kommunicerar med varandra 

och får möjlighet att berätta om händelser i familjelivet för andra individer, ses dessa personer 

som en extra källa till stöd. Detta är även en saknad aspekt hos informanterna när de arbetar 

hemifrån. De kommunicerar inte med arbetskamrater på samma sätt som tidigare och det 

finns färre personer att diskutera vissa händelser och eventuella problem med. 

 
 

Rollväxling 

I och med påtvingat distansarbete under pandemin så befinner sig arbetsplatsen och hemmet 

på en och samma plats. Därav blir det otydligt för individer att skilja på yrkesrollen och den 

roll som individer har utanför arbetet. 

 
Enligt Goffman (2009, s.218) antas olika roller beroende på vilken situation individen 

befinner sig i, samt de förväntningar som den situationen och platsen har. De situationer som 

identifierades i studien var arbetsliv och övrigt liv, där övrigt liv innefattar familjeliv, privatliv 

och fritid. Vad gäller platser identifierades hemmet som arbetsplats men samtidigt som hem. 
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Roller som Goffman nämner tolkas i denna studie som informanternas olika roller, det vill 

säga yrkesrollen och familjerollen. Med yrkesroll menas den roll som informanterna gestaltar 

när de arbetar, exempelvis som chef, idrottsutvecklare, konsult, ekonom och handläggare etc. 

Familjeroller i studien är mamma, pappa, make, fru och sambo. 

 
Några informanter upplever att det är svårt att släppa yrkesrollen och övergå till familjerollen. 

Mia tyckte det var lättare förut att släppa yrkesrollen när hon arbetade på kontoret. Nu när hon 

arbetar hemifrån inkräktar privatlivet på arbetslivet. Liknande erfarenheter har även Elsa som 

upplever koncentrationssvårigheter när hon arbetar hemifrån och barnen är närvarande. Detta 

resulterar i att yrkesrollen blir störd av mammarollen och därmed blir rollväxlingen 

problematisk. Goffman pratar om socialt samspel och interaktioner mellan individer och 

likställer det med det som sker under en teaterföreställning. Teatern och scenen används som 

en metafor för att förklara detta. Individer gestaltar olika roller beroende på vilken scen de 

befinner sig i. Scenerna relateras till informanternas arbetsplats och hem. 

 
 

Goffman (2009, s.97–98) skiljer två olika scener, nämligen främre scen och bakre scen som 

han också kallar regioner. I den främre scenen (regionen) framträder individen enligt vissa 

normer och det finns förväntningar och krav på den roll som individen uppträder i. Däremot 

är den bakre scenen (regionen) den plats där individer kopplar av och vilar från sina roller 

(Goffman, 2009, s.101–102). Denna teori hjälper oss att förstå informanternas olika roller 

som de framträder i under arbetstid och under övrig tid. Som det nämndes ovan, ställs olika 

förväntningar och krav på individer när de befinner sig i olika situationer, då de uppträder i 

olika roller. Utifrån informanternas svar visade det sig att det kan bli svårt att leva upp till 

dessa förväntningar och tillfredsställa dessa krav nu när de befinner sig hemma som också 

föreställer sig som arbetsplats. 

 
 

Som nämndes tidigare berättar Mia att hon har svårt att släppa yrkesrollen nu när hon arbetar 

hemifrån, då privatlivet tränger sig in i arbetslivet. Mias upplevelser kan kopplas till de 

förväntningar och krav som relateras till hennes yrkesroll, det vill säga att hon känner att hon 

inte lever upp till de förväntningarna som konsult och inte heller uppfyller de krav som 

yrkesrollen ställer. Detta kan leda till att hon aldrig känner sig klar med arbetet, därmed kan 

hon inte släppa yrkesrollen. Elsas yrkesroll drabbas också av mammarollen nu när hon arbetar 

hemifrån. Hon berättar att hon har svårt att koncentrera sig när barnen är runt omkring och 



49 
 

hon blir irriterad när barnen stör henne när hon arbetar. Därför har Elsa svårt att släppa rollen 

som ekonom och bli en bra mamma efter arbetsdagens slut då hon fortfarande har arbetet i 

tankarna. 

 
 

Den främre och bakre scener som Goffman (2009, s.97–98) menar blandas för Mia och Elsa 

då rollerna går i varandra eftersom de befinner sig i olika scener samtidigt. Enligt Goffman 

(2009, s.25) spelas en roll under en förutsättning att individers observatörer förväntas tro att 

individer besitter den kunskap som individen verkar besitta när rollen spelas. Under Mias och 

Elsas arbetstid är deras arbetsplats i hemmet det som är den främre scenen, där de ska prestera 

och producera, det vill säga framträda i yrkesrollen. Goffman (2009, s.28) använder termen 

framträdande för att förklara individers uppvisade aktiviteter inför sina observatörer, vilka i 

sin tur påverkas en viss grad av denna aktivitet. Mias och Elsas observatörer är deras 

arbetskamrater, chefer eller andra personer som är kopplade till deras arbetsuppgifter. Det 

finns förväntningar att arbetsuppgifter ska utföras på ett sådant sätt så att det visar att de 

besitter den kunskap som de verkar besitta. Mia och Elsa blir avbrutna och störda av deras 

familjeroll och känner därför att de inte kan visa att de verkligen gör ett bra arbete. Här 

förklarar Goffmans teori på ett försåtligt sätt varför Elsa och Mia har svårt att släppa 

yrkesrollen och gå över till den bakre scenen och slappna av från rollerna som ekonom och 

konsult. 

 
 

Andra informanter berättar att de har svårigheter åt den motsatta riktningen, det vill säga de 

har svårt att släppa familjerollen och anta yrkesrollen. En av dem är Amelia som har stora 

förväntningar och krav på sig själv på grund av att hon arbetar hemifrån. Dessa förväntningar 

och krav gäller främst hushållssysslor som hon tidigare inte behövde tänka på då hon arbetade 

på kontoret, men som nu är mer synliga när hon arbetar hemifrån. Detta gör det svårt för 

Amelia att släppa mammarollen och rollen som fru. Amelias höga förväntningar på sig själv 

och krav från familjerollen har tagit över och bestämmer vilken scen som ska vara den främre 

och vilken den bakre. Med utgångspunkt i det Amelia säger är hemmet, även under arbetstid, 

det som föreställer den främre scenen där hon måste uppfylla alla krav och leva upp till 

förväntningarna för att bli trodd som en bra mamma och bra fru (Goffman, 2009, s.25). Detta 

gör att Amelia har svårt att släppa familjerollen och gå över till yrkesrollen. På liknande sätt 

förklarar Mikael att han behöver lite längre tid nu för att kliva in i rollen som chef efter han 

befunnit sig i familjerollen, än förut när han arbetade på kontoret. Han behöver extra tid för 
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att hitta fokus och ge ett bra intryck som chef. Mikaels tankesätt om sin roll som chef kan 

relateras till ovannämnda teori som menar att det intryck som individen skapat inför sina 

observatörer ska tas på allvar. Mikaels observatörer här föreställer bland annat hans 

anställda samt andra personer som han kommunicerar med under sin arbetstid. Ett 

exempel kan vara när Mikael leder ett möte hemifrån via digitala verktyg, då förväntas 

deltagarna tro att han som chef besitter all information som han förmedlar till deltagarna. 

 
 

Till skillnad från informanterna ovan upplever Stina att distansarbetet har påverkat hennes 

föräldraroll mycket och hon har generellt svårt att kliva ur den ena rollen och kliva in den 

andra. För henne känns det som allting har flutit ihop och arbetet hänger över henne mer än 

tidigare, då hon nu är på samma ställe hela tiden. Stina har svårt att släppa arbetet och det blir 

svårare att gå från arbetsrollen till mammarollen nu än tidigare. Goffmans (2009, s.101–102) 

bakre scenen där individer vilar och kopplar av från sina roller är hemmet för Stina. Men 

utifrån det hon berättar, har den bakre scen förlorat sin betydelse under distansarbetet. För 

Stina känns inte hemmet längre som en trygg och lugn plats där hon kan slappna av utan hon 

känner sig stressad hela tiden. I samband med det Stina berättar, tolkas det att hon har gått 

vilse i sina sociala roller som Goffman skriver om. Stina har svårt med att förmedla intryck 

till sin publik samt bibehålla de sociala fasaderna som förväntas av hennes yrkesroll och 

mammaroll (Goffman, 2009, s.33). 

 
 

Det framkom i studien att vissa informanter inte reflekterat över hur de vandrar mellan olika 

roller. Patrik menar att han är den han är oavsett i vilken domän han befinner sig. Hans 

livssituation underlättar rollväxlingen då han inte behöver anpassa sig efter någon annan. 

Enligt Goffman (2009, s.35) fyller individer vissa aktiviteter med gester som synliggör 

information som annars är dold eller otydlig när de befinner sig med andra. Detta för att de 

ska uppfattas som säkra i sina roller. Patriks svar om att han inte upplever någon rollväxling 

kan då kopplas till att han är själv hemma under arbetsdagen, med minimal kontakt med 

arbetskamrater. Därför behöver han inte spela en viss roll för att leva upp till någon annans 

förväntningar. 

 
 

Anders har hittat en balans mellan hans olika roller och han känner sig lik i rollen som pappa, 

make och chef. Detta gör att han kan framträda i sina roller på ett vettigt sätt. Till skillnad från 



51 
 

Stina som nämndes tidigare, verkar Anders ha hittat ett harmoniskt samspel mellan sina 

sociala roller. Han har på ett smidigt sätt lyckats att bibehålla de sociala fasader som krävs 

beroende på om han befinner sig i den främre scenen eller i den bakre scenen (Goffman, 

2009, s.33, 101–102) 

 
 

Vidare i studien upptäcktes att vissa informanters rollvandring också beror på andra faktorer 

såsom bearbetningstid och arbetsbelastning. För Alans del är avsaknaden av bearbetningstiden 

i form av pendling den aspekt som gör det svårt att ställa om mellan rollerna. Tidigare när han 

arbetade på kontoret hade han fyrtio minuters restid till och från arbetsplatsen som han 

använde för att släppa saker i ena rollen för den andra. Nu har han inte den möjligheten 

eftersom arbetet och hemmet är på en och samma plats. Följaktligen tolkas Alans situation 

som han hamnat i under distansarbete, som att han inte riktigt kan övergå till sin familjeroll på 

grund av en “dålig dag” på arbetet. Det resulterar i att han inte kan ge det intryck i form av 

uppmärksamhet till sin son och fru, och inte heller upprätthålla den sociala fasaden som 

scenen kräver (Goffman, 2009, s.33) 

 
 

I Viktors fall är det arbetsbelastningen som är avgörande i vilken utsträckning han lyckas 

släppa arbetsroll och ta på sig familjerollen som pappa och make. När han har mycket att göra 

och inte hinner med allting innan arbetsdagens slut, blir det svårt att övergå från yrkesrollen 

till familjerollen. Han säger att hans fru märker det tydligt när han sitter och leker med sina 

barn. Ur Goffmans (2009, s.25) perspektiv är Viktors fru hans observatör när han befinner sig 

i familjerollen, vilket innebär att hon förväntas tro att Viktor verkligen leker med barnen även 

i tankarna, när han leker med dem. Men i själva verket spelar han papparollen och har 

samtidigt det oavslutade arbete i tankarna vilket leder till att hans fru tvivlar på papparollens 

“äkthet”. Viktors beteende i detta fall förklaras med hjälp av Goffmans exempel på 

rollspelare. Vilket innebär att en person som spelar en roll är övertygad om att hen förmedlar 

ett intryck som är äkta, men när publiken märker att det endast är en spelad roll då 

ifrågasätts “äktheten” i framträdandet. Denna förklaring ger en bredare förståelse av hans 

påstående om att han ibland har svårt att gå in i familjerollen på grund av arbetsbelastning. 

 
 

Avslutningsvis är det värt att påminna igen om den sociala fasaden som Goffman (2009, s.33) 

pratar om och menar att alla individer påtar sig en social roll i alla situationer för att 

upprätthålla en fasad. Den sociala fasaden brukar institutionaliseras och blir grund för 
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abstrakta och stereotypiska förväntningar. Arbetsplatsen är en sådan plats där individers 

sociala fasad institutionaliseras med abstrakta och stereotypiska förväntningar, då alla 

medarbetare vet vad som förväntas av dem och hur de ska bete sig på en arbetsplats. Även 

hemmet är en plats där alla individer är medvetna om sina roller och vad som förväntas av 

dem. Men på grund av det påtvingade distansarbete under pandemin har dessa två platser 

blivit som en och den verkliga sociala fasaden kolliderar nu med den sociala fasaden som 

funnits innan distansarbetet. Därav, med utgångspunkt i Goffmans teori, som tidigare nämnts, 

får vi en bredare förståelse för varför flera av studiens informanter möter olika svårigheter 

med att särskilja dessa två sociala roller. Vilket i sin tur leder till informanternas olika 

upplevelser av upprätthållandet av balans mellan arbetsliv och övrigt liv. 

 
 

6.2 Gränsdragning mellan arbetsliv och övrigt liv 

Strategier för gränsdragning 

När informanter arbetar hemifrån istället för att arbeta på arbetsplatsen hittar de strategier i 

syfte att hantera balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Några informanter använder sig av 

den fysiska arbetsplatsen som en strategi, det vill säga det rum eller den plats de arbetar på i 

hemmet enbart används i arbetssyfte. Detta kan kopplas till Clarks (2000) teori och att 

informanterna inte låter beteenden, känslor eller tankar i den ena domänen påverkar den 

andra. Arbetsrummet är då enbart till för arbetsrelaterade beteenden, tankar och känslor och 

spills inte över i de övriga “rummen” eller livet. Anders, Viktor och Alan berättar om detta 

som en strategi de använder sig av, de har alla ett specifikt arbetsrum i hemmet och undviker 

platsen i den grad det är möjligt på fritiden. Andra informanter väljer att packa ner och packa 

upp arbetsdatorn och arbetsrelaterade verktyg när arbetsdagen slutar samt börjar. Detta görs i 

syfte att slippa tänka på arbetet när arbetsdagen är över samt att när datorn är framme är det 

arbete och koncentration som gäller. Mia påpekar hur denna strategi hjälper henne att slappna 

av och minska stressen. På så vis separerar hon arbetsliv och övrigt liv likt Clark pratar om 

segmentering, och arbetsrelaterade sysslor blir svårt att utföra under fritiden då arbetsdatorn 

är nerpackad och avstängd. 

 
 

Mikael och Arash använder även de enbart arbetstekniken i arbetsrelaterade uppgifter och 

separerar arbete och fritid på detta sätt. Fler informanter förhåller sig till arbetsdagens tider 

som en strategi för att skilja på arbetstid och övrig tid. Enligt Clark finns det olika gränser 

som individer använder sig av för att separera de två olika domänerna, arbetslivet och 
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familjelivet. Den tillfälliga gränsen är den tid då arbetsdagen tar slut och något annat tar vid. 

Detta hjälper Mikael och Elsa att separera mellan arbete och fritid. Viktor använder barnens 

hämtnings- och lämnings tider som ett mått för när arbetsdagen börjar och slutar. Tiden där 

emellan ägnas åt arbete och den övriga tiden ägnas åt familjen. På liknande sätt som Clarks 

gränsteori så består informanternas liv av två olika system som de pendlar mellan dagligen, 

och en av Viktors strategier för att upprätthålla balansen mellan dessa domäner är tiden då 

barnen är i förskolan eller hemma. 

 
 

Arbetslivet och familjelivet innefattar andra individer och domänerna och gränserna skapas i 

samröre med andra aktörer (Clark, 2000). Stina som är själv under vardagarna med två barn 

använder ett egen konstruerat schema som strategi för att uppnå balans mellan arbetslivet och 

det övriga livet. Denna strategi fungerar enbart för henne i början av dagen sedan upplever 

hon att gränserna blir diffusa och suddas ut. Gränserna och domänerna förhandlas fram 

tillsammans med andra individer och de som har störst inflytande blir så kallade 

gränsbevakare (Clark, 2000). Då Stinas man har ett arbete som kräver mycket resor blir 

förhandlingen av gränserna inte till hennes fördel då makens arbetsplats i detta fall är den 

aktör med störst inflytande. En tydligare gräns mellan arbetsliv och övrigt liv kräver en mer 

jämlik förhandling och tydligare strategier i vardagen för Stina. Patrik är bestämd med att inte 

blanda ihop arbetsliv och övrigt liv. Han använder självdisciplin som en strategi för 

gränsdragningen. Patriks arbete möjliggör för att han själv kan bestämma och skapa de 

gränserna som han behöver för att uppnå balans. Enligt Clark är en primär orsak till konflikt 

mellan arbete och familj olika åsikter om vad en domän är eller hur gränserna bör se ut. Då 

Patrik främst förhandlat om detta med sig själv, upplever han ingen större svårighet eller 

konflikt i hur arbetslivets och övriga livets gränser ter sig och ser ut. Därav en fungerande 

balans. 

 
Rutiner 

Distansarbete på grund av pandemin påverkar informanternas dagliga rutiner. De måste 

anpassa rutinerna då livssituationen förändrats och arbetsplatsen och hemmet vävts 

samman. Informanternas svar visade tre explicita vardagsrutiner som förändrats, såsom 

restid, motion och måltider. Majoriteten av informanter berättar att de spar tid när de inte 

längre behöver åka till arbetsplatsen. De betonar pendlingens betydande roll i 

rutinförändringen och att de nu kan spendera mer tid med familjen samt på sig själva. Enligt 
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Clark blir individer friare genom att de fysiska och tidsmässiga gränserna blir mer flexibla. 

Några informanter beskriver den sparade tiden då de inte behöver pendla till arbetet som mer 

fri, och de kan använda den tiden till att börja dagen mer avslappnat samt hämta och lämna 

barnen oftare. På så vis har rutinerna förändrats till dessa informanters fördel. 

 
 

Några av informanter nämner enkla rutiner som också har förändrats i och med distansarbete. 

Exempelvis säger Arash att han inte behöver duscha eller borsta tänderna just på morgonen 

som förut, utan det kan han göra under dagen när tiden finns. Mikael menar att även basala 

rutiner såsom att duscha och göra sig klar för arbetsdagens start förändrats och att tiden på 

detta sätt även blir mer flexibel. Anders berättar att han inte byter om nuförtiden utan ofta 

sitter och arbetar i fritidskläder. Likadant är det för Elsa som använder träningskläder under 

arbetstid, dessutom sminkar hon sig inte då hon sitter hemma och arbetar. Informanternas nya 

rutiner kan kopplas med Goffmans (2009, s.30) personliga fasad, som syftar till individens 

utseende, kläder, ansiktsuttryck, gester och hållning. Då informanterna inte förbereder sig 

inför arbetet på samma sätt som de annars skulle göra om de skulle åka till kontoret, kan det 

tolkas att de inte använder den expressiva utrustningen under sitt framträdande i yrkesrollen 

(Goffman, 2009, s.28). 

 
 

Clark (2000) betonar hur de moderna tidens arbetsvillkor förändrats och att arbete och övriga 

uppgifter inte nödvändigtvis utförs på olika platser olika tider. Likt det berättar informanterna 

och förklarar att rutinerna förändrats och att exempelvis måltider tar plats samtidigt som 

arbetet utförs. Elsa äter numera frukost samtidigt som hon arbetar och Mia som tidigare åt 

frukost tillsammans med arbetskamraterna på kontoret beskriver måltidsrutinerna som 

förändrade. Däremot försöker Amelia hålla samma rutiner gällande måltider som tidigare när 

hon befann sig på arbetsplatsen. Det hon beskriver som mest förändrat i rutinerna är den 

dagliga motionen hon tidigare fick i form av att cykla till kontoret. Även andra informanter 

menar att det är svårt att komma ut och röra på sig när de arbetar hemifrån. Arash som inte 

längre promenerar till och från tågstationen säger att det kan ta flera dagar innan han går ut. 

Clark pratar om gränser i olika former och dess funktion för att upprätthålla balansen mellan 

domänerna. Clark beskriver den fysiska gränsen som en skiljelinje mellan arbetsplatsen och 

övriga platser i livet. När informanterna tvingas arbeta hemifrån och arbetsplatsen och 

hemmet delar samma utrymme påverkas den fysiska gränsen. Distansarbete på grund av 

Covid-19 begränsar informanternas möjlighet att hålla en stark fysisk gräns 
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mellan arbetsliv och övrigt liv. Detta var lättare när de arbetade på kontoret, och hemmet och 

arbetsplatsen var två separata platser. Informanterna beskriver dagliga rutiner som förändrade 

samtidigt som de hittat nya rutiner för att bidra till gränsdragningen mellan arbetsliv och 

övrigt liv. 

 

7. Diskussion utifrån tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare forskningen. Syftet är att 

genom vårt resultat synliggöra distansarbetets påverkan på informanternas upplevelser av 

balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Den tidigare forskningen relateras till det resultat som 

studien och teorierna genererat. Detta kapitel struktureras efter studiens två frågeställningar. I 

den första delen kopplas tidigare forskning till balans mellan arbetsliv och övrigt liv och i den 

andra delen appliceras tidigare forskning på gränsdragningen mellan arbetsliv och övrigt liv. 

 

7.1 Balans mellan arbetsliv och övrigt liv 

Studiens resultat visar att informanterna har hanterat balansen mellan arbetsliv och övrigt liv 

på olika sätt. Vissa informanter har föredragit att integrera arbetsliv och övrigt liv medan 

andra föredrar att hålla dessa domäner åtskilda. Detta resultat stämmer överens med Mellners 

et. al (2014) studie om att individer har olika preferenser gällande att integrera eller 

segmentera arbetsliv och övrigt liv. I vårt resultat framkom det att det finns bakomliggande 

faktorer som påverkar informanternas val att integrera eller segmentera dessa två domäner. 

Även Mellner et. al lyfter fram vissa bakomliggande faktorer såsom sociodemografiska, 

psykosociala arbetsfaktorer och individuella egenskaper och hur detta påverkar huruvida 

en individ väljer att segmentera eller integrera arbetsliv och övrigt liv. 

 
 

I vår studie fann vi andra faktorer såsom tidigare erfarenheter av studier och hälsoproblem 

som en påverkande effekt på informanternas val att segmentera arbetsliv och övrigt liv. På 

liknande sätt diskuterar Mellner et. al (2014) hur rumsrelaterade arbetsfaktorer är viktiga för 

individer som föredrar att separera arbetsliv och övrigt liv. Utifrån informanternas svar visade 

det sig att ha ett specifikt arbetsrum eller ej, inte var någon viktig faktor för de som väljer att 

separera dessa två olika domäner. Detta resultat stämmer inte överens med Mellners et. al 

resonemanget ovan, då de informanter som väljer att segmentera hade olika förutsättningar 

gällande ett specifikt arbetsrum i hemmet. Exempelvis Arash och Mia föredrar båda att 

separera arbetsliv och övrigt liv men bara Arash har ett specifikt arbetsrum. 
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De informanter som väljer att integrera dessa olika domäner upplever att det 

underlättar planering av arbetsdagen genom att arbetsrelaterade sysslor kan utföras under 

fritiden och fritidsrelaterade sysslor under arbetstiden. Alla informanter utför sina 

arbetsuppgifter på distans med hjälp av datorer och mobiltelefoner vilket leder till att 

gränserna mellan hemmet och arbetet definieras om. Här ser vi likheter med Castells (2001) 

och Berkowsky (2013) som båda betonar vikten av kommunikationsteknikens utveckling och 

dess påverkan på individers möjlighet att hitta en balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Detta 

kan förklara varför Alan och Anders tycker det är smidigt att exempelvis kunna svara på mail 

på fritiden via mobilen vilket underlättar morgondagens arbete. Därför väljer de att 

upprätthålla balansen mellan arbetsliv och övrigt liv genom att integrera dessa två domäner. 

Samtidigt menar Berkowsky att teknikens påverkan även kan leda till negativa följder då 

negativa aspekter från privatlivet kan spillas över i arbetslivet och tvärtom. Vi kan applicera 

detta på Stinas upplevelser gällande tekniken. Att ständigt vara uppkopplad via tekniken 

leder till stress på grund av att arbetet ständigt känns närvarande för henne. Utifrån det Stina 

beskriver tolkar vi det som att stressen från arbetslivet spills över i privatlivet och det blir 

svårt att upprätthålla balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

 
 

Det har visat sig i studiens resultat att distansarbete påverkar informanternas familjer olika 

beroende på hur de ser ut. Utifrån vissa informanternas svar synliggörs ingen konflikt mellan 

arbete och familjeliv när de arbetar hemifrån. De har hittat en bra balans och känner 

tillfredsställelse mellan dessa domäner. Detta kan relateras till Amstad et. al (2011) som 

beskriver hur konflikter mellan arbete och familj påverka individers välbefinnande. 

Informanterna som inte upplever någon konflikt kan förklaras med hjälp av Clarks (2000) 

teori som illustrerar övergången mellan arbetsliv och övrigt liv som en bro mellan arbetet och 

hemmet. Lyckas man bygga en bro blir det lättare att bibehålla en bra balans. Utifrån flera av 

informanternas positiva upplevelser av balanshantering kan det tolkas att de har lyckats bygga 

en stabil bro mellan arbete och privatliv. 

 
 

Sedan menar Amstad et. al (2011) att konflikten mellan arbete och familj främst beror på 

socioekonomiska aspekter och arbetets flexibilitet. Alla informanter som deltagit i vår studie 

lever tillsammans med en partner, vilket kan bidra till att konflikterna mellan arbetsliv och 

familjeliv inte blir lika synliga då de kan hjälpas åt att upprätthålla balansen. Vi tolkar i detta 
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fall socioekonomiska aspekter i form av socialt kapital. Således kan informanternas partners 

hjälpa till att uppfylla de krav som arbetslivet och familjelivet ställer på individen i syfte att 

åstadkomma en bra balans. På liknande sätt menar Guest (2002) att arbetets krav och krav i 

form av familjeförpliktelser kan krocka med varandra. Detta resonemang uttrycks i Stinas 

upplevelser. Då hon själv är ansvarig för hem, barn och arbete under vardagarna känner hon 

att hon inte hinner med det som arbetslivet samt familjelivet kräver av henne vilket leder till 

en känsla av stress och orkeslöshet. 

 
 

Alla informanter i studien förutom Stina kan tänka sig att arbeta hemifrån efter pandemins 

slut men inte på heltid. Att de vill fortsätta arbeta hemifrån i en viss utsträckning motiverar de 

med den fria planeringen av sin arbetsdag vilket i sin tur ger möjlighet att spendera mer tid 

med familjen. Informanternas resonemang går i linje med Grönlunds (2004) forskning om den 

positiva effekten av flexibelt arbete som ger individer möjlighet till socialt umgänge. Men 

med tanke på Covid-19 pandemin och de restriktioner som finns har informanterna 

begränsade sociala kontakter. I början av pandemin var arbetskamrater en stor del av 

informanternas sociala umgänge då de fortfarande kunde arbeta på arbetsplatsen. Nu när de 

arbetar hemifrån har även den kontakten begränsats. I resultatet framkom det att 

arbetskamraterna var en stor del i informanternas önskan att arbeta på arbetsplatsen igen efter 

pandemins slut. Detta stämmer överens med tidigare forskning av Crosbie och Moore (2004) 

där de synliggör hur arbete hemifrån påverkar människors förmåga att balansera arbetsliv och 

övrigt liv. Deras resultat visade på negativa konsekvenser i form av ensamhet och minskad 

social kontakt för individer som arbetar hemifrån. 

 
 

Flexibiliteten som distansarbete medfört har påverkat informanternas möjlighet att själva styra 

sin arbetstid. Detta stämmer överens med Grönlund (2004) som påpekar arbetstidens 

flexibilitet som en möjlighet för anställda att anpassa arbetsschemat till egna behov. På 

liknande sätt diskuterar Allvin et. al (2013) att flexibilitet kan innebära en ökning av självstyre 

och även Schieman & Young (2010) skriver om schemans betydelser i det flexibla arbetet. 

Även Clarks (2000) teori nämner att de fysiska gränser blir mer flexibla när individer själva 

bestämmer sin arbetstid. Detta visas likväl i vårt resultat då alla informanter har möjlighet att 

anpassa sitt schema efter familjens behov och kan vara mer tillgängliga för dem. Dock 

upplever informanterna olika stor kontroll över arbetsdagen och arbetstiden. Exempelvis 

beskriver Elsa distansarbete som svårt när det gäller att anpassa arbetsschemat till barnen när 
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de är hemma och sjuka och hon fortfarande måste arbeta. Tidigare när hon “vabbade” fanns 

inte den tekniska möjligheten att arbeta hemifrån och därför blir konflikten mellan arbetslivet 

och familjelivet mer påtaglig nu när hon arbetar och samtidigt tar hand om barnen. 

 
 

En avgörande faktor för att distansarbete ska fungera i överhuvudtaget är de verktyg som 

teknikens utveckling producerar och levererar. Enligt Castells (2001) är den tekniska 

utvecklingen central i hur organisationer och anställda ges möjlighet att vara flexibla. Detta 

stämmer överens med den tolkning som gjorts utifrån informanternas svar angående hur en 

välfungerande teknik har möjliggjort och underlättat deras distansarbete under pandemin. 

Castells bok Nätverkssamhällets framväxt är skriven för tjugo år sedan och redan då betonas 

vikten av informationsteknologin i det flexibla arbetslivet. Den tankegången han hade då 

stämmer överens med den verklighet som världen befinner sig i nu. Hade pandemin tagit plats 

i en annan tidsperiod då tekniken inte var lika utvecklad som nu, hade studiens samtliga 

informanter inte kunnat genomföra sina arbetsuppgifter på samma sätt. 

 
 

Informanterna i studien hanterar rollväxlingen på olika sätt och vissa upplever det svårt att 

släppa den ena rollen framför den andra. Några informanter har svårt att släppa yrkesrollen 

och övergå till familjerollen när hemmet och arbetsplatsen befinner sig på samma ställe. Stina 

upplevde det lättare att släpp yrkesrollen när hon arbetade på kontoret. Nu när hon arbetar 

hemifrån kräver båda rollerna uppmärksamhet samtidigt. Detta stämmer överens med 

Greenhaus och Beutells (1985) studie om hur konflikter mellan arbetsliv och övrigt liv kan 

uppstå när en roll tar tid från en annan roll och möjligheterna att uppnå de krav en roll ställer 

på individen inte kan uppfyllas. Stina menar att det är svårt för henne att fokusera på arbetet 

samt barnen när vardagen och rollerna flyter ihop när hon arbetar hemifrån. 

 

Informanternas upplevelser av svårigheter gällande rollväxlingen kan förklaras i enlighet med 

Greenhaus & Powell (2003) studie om hur konflikt uppstår mellan arbetsroll och familjeroll 

när individen får påtryckningar från arbetslivet eller från familjelivet. När trycket från båda 

håll är lika stort, leder det till stress och annan negativ påverkan på individens prestation och 

beteende. Mia känner att hennes familjeroll påverkar hennes yrkesroll mer nu när hon arbetar 

hemifrån. Samtidigt ställer hennes yrkesroll krav på henne och därför har hon svårt att släppa 

yrkesrollen. På liknande sätt beskriver även Hammond & Madsen (2005) hur olika roller kan 

krocka med varandra vilket kan medföra svårigheter för individer att framträda i respektive 
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roller. Elsas yrkesroll påverkar också hennes mammaroll då hon har svårt att koncentrera sig 

på arbetsuppgifter nu när hon arbetar hemifrån. Detta gör att hon har svårt att framträda i sin 

mammaroll efter arbetsdagen slut då hon fortfarande har arbetet i tankarna. 

 

I Viktors fall är arbetsbelastningen avgörande för huruvida han kan vandra mellan rollerna på 

ett smidigt sätt. Om arbetet kräver mycket tid och han inte hinner arbeta klart under 

arbetsdagen blir det svårt för honom att agera make och pappa. Detta överensstämmer med 

Greenhaus & Powells (2003) resonemang om hur påtryckningar från aktörer i den ena 

domänen påverkar konflikter mellan olika roller. Aktören i detta sammanhang är 

arbetsbelastningen och de krav och förväntningar som arbetet ställer på Viktor. 

 

Vissa informanter upplever det svårt att släppa familjerollen och anta yrkesrollen. Amelia 

berättar om de krav och förväntningar hon ställer på sig själv när hon arbetar hemifrån. Hon 

ser då saker som behöver göras i hemmet vilket gör det svårt för henne att släppa 

familjerollen. Detta kan leda till mindre koncentration i arbetet och stress av att inte hinna 

med det som behöver göras och det stämmer överens med Greenhaus & Powells (2003) 

resonemang ovan. Likt Amelia har Mikael också svårt att släppa familjerollen och behöver 

extra tid för att fokusera på sin yrkesroll efter att han befunnit sig i familjerollen. Att anta 

flera roller är för Patrik och Anders inte problematiskt då de har hittat en balans mellan dessa 

olika roller. Detta överensstämmer med Allvins et. al (2006) påstående om att inneha flera 

roller inte behöver vara något belastande så länge det inte finns någon konflikt mellan dessa 

roller. 

 

7.2 Gränsdragning mellan arbetsliv och övrigt liv 

Studiens resultat har visat olika strategier som informanterna använder sig av för att balansera 

mellan arbetsliv och övrigt liv. Enligt Mellner et. al (2014) finns det olika faktorer som 

påverkar individers kapacitet för gränsdragnings kontroll. Detta fann vi även i vårt resultat då 

olika strategier används av informanterna för att dra gränser mellan arbetsliv och övrigt 

liv. Faktorer såsom arbetssituation och familjesituation har påverkat hur informanterna 

skapat strategier. Exempelvis är Viktors strategi bland annat barnens lämnings- och 

hämtnings tider och denna strategi tar även Allvin et al. (2006) upp och nämner tid som en av 

de vanligaste strategier för att kunna särskilja arbetsliv och övrigt liv. Däremot använder 

Patrik sin självdisciplin som en strategi vilket tolkas i enlighet med Mellner et. al som menar 

att självreglering är förknippat med hög gränskontroll. 
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Tidigare forskning tar upp beteendebaserade strategier vilket innebär att individer engagerar 

sig i olika roller i flera olika domäner (Lee & Sirgy, 2018). I enlighet med detta resonemang 

kan vi relatera vårt resultat till tidigare studier. Resultatet i vår studie visar att samtliga 

informanter använder denna strategi oavsett om de har varit medvetna om det eller inte. 

Även hos de informanter som svarat att de föredrar att segmentera arbetsliv och övrigt liv 

fanns olika roller ändå närvarande. Då arbetsplatsen och hemmet nu befinner sig inom 

samma väggar sker gränsöverskridningar mer frekvent än tidigare. En av Viktors strategier är 

att han försöker manipulera sin hjärna genom att inte vara i det rum, som är hans arbetsrum, 

på fritiden, precis som Lee & Sirgy skriver om kognitionsbaserade strategier och syftar till 

manipulation av samspelet mellan livets olika domäner. 

 
 

Enligt Barnett (1999) finns det ingen tydlig skillnad mellan arbetsliv och övrigt liv, utan de 

ses som ett interaktivt system som samspelar med varandra. Därför blir det en utmaning att 

hitta strategier som kan hjälpa individer att balansera mellan dessa. Barnetts beskrivning kan 

lätt relateras till samtliga informanternas upplevelser generellt när det gäller att hitta 

strategier för att kunna bibehålla en balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Utifrån deras 

berättelser kan tolkas att det fortfarande är en utmaning att hitta strategier som fungerar för 

en tillfredsställande gränsdragning. 

 
 

I tidigare forskning som har gjorts av Crosbie & Moore (2004) framgick det att deltagarna i 

studien har utvecklat strategier såsom personliga arbetsrelaterade mål, socialt stöd och 

veckoscheman för att hantera stress, isolering samt för att öka motivationen. Aspekter av detta 

framkom även i vår studie. Mia packar ner och upp arbetsdatorn för att minska stress och 

upplever att det hjälper henne med gränsdragningen. Stina gör scheman för sin arbetsdag i 

försök att hitta en bättre balans. Strategier för att inte känna sig isolerad och att öka 

motivation var däremot inget som synliggjorts i vårt resultat. Däremot använder 

informanterna sig av nya rutiner för att hjälpa till med gränsdragningen. Majoriteten 

informanter har skapat nya vardagliga rutiner på grund av distansarbete för att få vardagen att 

fungera. Då informanterna inte längre behöver befinna sig på den fysiska arbetsplatsen blir de 

mer flexibla och fria. I och med de nya rutinerna sparar informanterna tid genom att inte 

behöva resa till och från arbetet samt inte göra sig klara inför arbetsdagen och att arbetet i 

vissa fall blir mer effektivt. 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Dong-Jin%2C%2BLee/%24N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Sirgy%2C%2BM%2BJoseph/%24N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Dong-Jin%2C%2BLee/%24N?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Sirgy%2C%2BM%2BJoseph/%24N?accountid=14715
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8. Avslutande diskussioner och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras uppsatsens resultat och slutsatser samt redogörs för eventuella 

begränsningar och ger förslag till vidare forskning. 

 
Sammanfattningsvis visar resultat på att informanternas sätt att upprätthålla balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv är individuellt. Detta kan relateras till informanternas arbetssituation, 

familjesituation, tidigare erfarenheter samt huruvida de väljer att segmentera eller integrera 

dessa två domäner. De flesta informanter som har små barn föredrar att integrera arbetsliv och 

övrigt liv då de känner att det underlättar vardagen samt att de finns tillgängliga för familjen 

om behovet uppstår. Majoriteten informanter som har äldre barn eller inga barn alls, föredrar 

att segmentera dessa två domäner men vissa känner att de inte alltid lyckas med det. 

 
 

Resultatet påvisar inget samband mellan informanter som väljer att segmentera eller integrera 

och upplevelser av balanshållandet mellan arbetsliv och övrigt liv. Det vill säga 

att strategin att segmentera eller integrera fyller olika funktion för informanterna och inget 

tydligt mönster syns som en bättre eller sämre strategi för att uppnå balans. Däremot har 

resultatet visat att informanterna har utvecklat olika strategier och nya rutiner för att hantera 

gränsdragningen mellan arbetsliv och övrigt liv. En konkret strategi som synliggjorts i 

resultatet har varit att undvika arbetsrelaterade verktyg på fritiden samt att undvika den plats 

där arbetet utförs. Förändrade rutiner har främst gällt tidsbesparande aspekter, såsom restid till 

arbetet och tid för att göra sig klar. 

 
 

En gemensam uppfattning i studien var att alla informanter förutom en skulle kunna tänka sig 

arbeta hemifrån efter pandemins slut om de fick möjligheten, dock ej på heltid. Den största 

anledningen till att inte arbeta hemifrån på heltid var att de har saknat den sociala delen i 

arbetet, det vill säga kontakten med arbetskamrater. Vidare nämner några informanter 

att vissa arbetsuppgifter kräver mer koncentration och det blir lättare att utföra dessa då de 

befinner sig på arbetsplatsen. Anledningen till att majoriteten informanter vill fortsätta att 

arbeta hemifrån i viss utsträckning efter pandemin är den frihet som distansarbetets flexibilitet 

erbjuder. 



62 
 

I studien framgår det att informanternas familjer påverkas olika mycket eller inte alls av att de 

arbetar hemifrån. Viktor som har två små barn upplever att familjen påverkas positivt genom 

att han alltid finns nära tillhands. Däremot upplever Stina att hennes barn påverkas negativt av 

distansarbetet då hon känner att arbetet ständigt “hänger över henne” vilket gör att hon inte 

känner sig tillräcklig i sin mammaroll. Skillnaden i upplevelsen kring detta skulle kunna 

förklaras med att de identifierar sig som man respektive kvinna. Könstillhörighet är en aspekt 

som har bortsetts i denna studie, därför går det inte att dra generella slutsatser i detta 

avseende. 

 
 

I den tidigare forskningen som redovisats nämns organisationers betydelse rörande balansen 

mellan arbetsliv och övrigt liv. Enligt Guest (2002) kan en bra balans åstadkommas genom att 

erbjuda anställda flextid i syfte att underlätta individers balans mellan arbete och fritid. Även 

Mellner et. al (2014) betonar att arbetsgivare kan anpassa arbetssituation efter anställdas 

behov och livssituation. En brist i vår studie är att frågan inte ställdes till informanterna om 

organisationens roll i deras distansarbete. Exempelvis hur arbetsgivaren hjälper till att 

bibehålla en bra balans mellan arbetsliv och privatliv då de tvingas arbeta hemifrån på grund 

av pandemin. Även om frågan inte ställdes så finns det två informanter som nämner 

organisationens roll. Mikael nämner hur en organisatorisk kultur kan påverka 

gränsdragningen, när han slutar arbeta för dagen är det ingen som förväntar sig att han ska 

finnas tillgänglig. Organisationskultur nämns även i det Elsa berättar. Hennes arbetsplats har 

aldrig tidigare erbjudit möjligheten att arbeta på distans och de har aldrig haft en sådan 

organisationskultur som tillåtit detta. 

 
 

Begränsningarna i denna studie har varit att synliggöra organisationers bidrag till balansen 

mellan arbetsliv och övrigt liv samt hur könstillhörighet påverkat resultatet. Studiens styrka är 

att den skapar ett brett perspektiv på balanshanteringen då vi inte inriktat oss på en specifik 

bransch. Även om den tidigare forskning som redogjorts ovan har belyst individers 

rollhantering i både arbetsliv och övrigt liv, kan vår studie bidra till mer förståelse om 

fenomenet när individer tvingas arbeta hemifrån. Balans mellan arbetsliv och övrigt liv är 

aktuellt som ämne då det ännu finns begränsat med studier rörande det påtvingade 

distansarbete på grund av en pandemi. Vi tror att distansarbete kommer bli mer vanligt 

förekommande när pandemin är över, då många organisationer och anställda har erhållit mer 

erfarenhet av att arbeta hemifrån och det kan gynna organisationer utifrån ett ekonomiskt 
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perspektiv. Vår önskan med studien är att generera ett underlag för framtida forskning och 

förhoppningsvis kan vidare undersökningar bidra med ny kunskap om fenomenet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

-Inledning 

 
-Etiska aspekter 

 
-Syftet med undersökningen 

 
Bakgrund: 

1. Ålder? 

2. Vad jobbar du med? 

3. vad är din arbetsroll? 

3. Arbetar du heltid? 

4. Hur ser din familjesituation ut? 

5. Hur stort bor du/ni? 

6. Har du en specifik arbetsplats hemma? 

7. Vad gör du på din fritid? 

 
 

Balans, Gränsdragning: 

8. Hanterar du arbetsrelaterade sysslor på din fritid? 

9. Hur ofta sker det? 

10. Händer det att du utför privata sysslor under din arbetstid? 

11. Hur ofta sker det? 

12. Hur viktigt är det för dig att hålla isär arbete och övrigt liv? 

13. Hur upplever du balansen mellan arbetet och övrigt liv? 

14. Är det någon skillnad då vs nu /innan efter pandemin? 

15. Tänker du mycket på ditt arbete när du slutat arbeta? 

16. Hur upplever du gränsdragningen mellan arbete och övrigt liv? 

 
 

DEL 2 

Strategier och rutiner: 

17. Hur har dina vardagliga rutiner förändrats på grund av distansarbete? 

18. Flexibiliteten som distansarbete skapar (om de gör det) upplever du att det påverkat livet 

positivt eller negativt? 

19. Vilka strategier använder du för att hålla isär ditt arbete och övrigt liv? 

-Kan du ge konkret exempel? 



68 
 

20. Håller du fast dina arbetstider? 

21. Använder du jobbdator, jobbtelefon för bara jobbrelaterade saker? 

 
 

Roller: 

22. Påverkas din familj av att du arbetar hemifrån? 

-Om ja på vilket sätt? 

23. När du arbetar har du en roll, exempelvis...När du slutar arbeta då har du en annan roll, 

exempelvis … Hur/På vilket sätt särskiljer du dessa roller? 

24. Hur upplever du detta, går det lätt, är det svårt? 

25. Kan du släppa din arbetsroll som t ex kollega och gå till pappa, mamma smidigt? 

-Vilket håll är lättare att övergå till? 

26. Denna vandring mellan olika roller, hur påverkar det ditt privatliv? Arbetsliv? 

 
 

Avslutning: 

27. Om du hade möjligheten att fortsätta arbeta hemifrån efter pandemin skulle du vilja göra 

det? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi hur balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv upplevs av individer som tvingas arbeta hemifrån på grund av 

pandemin, samt vilka strategier som används för att hantera balansen. 

 

Du tillfrågas att delta i denna studie, då du nu arbetar hemifrån. Studien kommer att pågå till 

januari 2021. Intervjun med dig kommer att genomföras digitalt i Zoom och vara ca 40–50 

minuter lång. Under intervjun kommer vi föra anteckningar och gärna spela in det som sägs 

om du samtycker till detta. Fokuset i denna intervju kommer främst beröra dina erfarenheter 

och upplevelser gällande distansarbete under pandemin samt hur det påverkat balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan närsomhelst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi 

och vår handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras, 

det vill säga att vi kommer att använda fiktiva namn och din arbetsplats kommer inte att 

avslöjas. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid 

den Sociologiska institutionen. 

 

Uppsala den 23 november 2020 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Backström & Rosanna Jansson 

 
Telefon: 070-xxx xx xx 

Telefon 073-xxx xx xx 

E-post: xxxxx.xxxxxxxxx@hotmail.com 

E-post: xxxxxx@hotmail.com 

Handledare: Agneta Hugemark 

mailto:xxxxx.xxxxxxxxx@hotmail.com
mailto:xxxxxx@hotmail.com
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Bilaga 3 – Deklarering 

 

 

Deklarering: 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange 

nedan för var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i 

färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i 

uppsatsen. 

 
Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

 
 

Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

 
 

Tidigare forskning 

 
 

Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

 
 

Teorikapitel 

 
 

Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

 
 

Metodkapitel 

 
 

Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

 
 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

 
Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

 
 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 
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Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

 
 

Diskussionskapitel 

 
 

Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

 
 

Bilagor 

 
 

Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

 
 

Författare 1:  50  % Författare 2:  50  % 

 
 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

 
 

Författare 1:  100  % Författare 2:  100  % 

Skriv under nedan: 

 
 
Ort, datum Ort, datum 

 
 

Stockholm, 2021.01.04 Uppsala, 2021.01.04 
 

 

 
 

Författare 1: Författare 2: 

 
 

Hanna Backström Rosanna Jansson
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