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SAMMANFATTNING 

Det moderna arbetslivet med den moderna tekniken bidrar till att arbetet i praktiken kan 

utföras när och vart som helst. Detta leder till att gränsen och balansen mellan arbete och 

övrigt liv kan bli problematisk att hantera. Syftet med studien är att undersöka hur personal 

vid en relationsinriktad arbetsplats upplever och hanterar gränsen mellan arbetslivet och 

övrigt liv. Studien har en kvalitativ forskningsansats där data samlats in med hjälp av 

individuella intervjuer. Det insamlade intervjumaterialet analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visar att några intervjupersoner upplevde mer problematik än 

andra i sin gränssättning mellan arbete och övrigt liv, men ingen upplevd problematiken som 

stressande samt att en del accepterade att arbete kan distrahera det övriga livet. Detta kan 

bero på att intervjupersonerna har ett starkt engagemang för sitt arbete. Intervjupersonerna 

menade att erfarenhet och ha struktur var viktigt för att finna en balans men att det kan vara 

svårt att koppla bort arbetet mentalt. Andra strategier var att aktivera sig med 

uppmärksamhetskrävande aktiviteter samt att familjemedlemmar kan fungera som naturliga 

gränssättare. Intervjupersonerna uttryckte att det inte fanns något tydligt arbete för att 

hantera gränssättningen på arbetsplatsen. Det sociala stödet och de flexibla arbetstiderna är 

dock positiva faktorer som kan utvecklas.  

Nyckelord: Arbetsliv, Balans, Familjeliv, Fritid, Hälsa, Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

ABSTRACT 

The modern working life with the modern technology contribute to work in practice can be 

performed anywhere and anytime. This leads to the boundary and the balance between work 

and other spherse of life may become problematic to handle. The study aims to investigate ow 

personnel at a relationship-oriented workplace experience and handle the boundary between 

work and other life. The study has a qualitative approach where data is collected using 

individual interviews. The collected interview data were analyzed using a qualitative content 

analysis. The result shows that few respondents experienced more problems than others in 

there boundaries between work and ther other life, but none of the respondents experienced 

there problems as stressful and that the interviewed accepted that there work life can distract 

there other life. This may be because the respondents have a strong commitment to their 

work. Some interviewees felt that experience and structure was important in there work to 

find balance but it can be difficult to disconnect the work mentally. Other strategies were to 

participate in other attention-consuming activities and that family members may act as 

natural bounderysThe interviewees expressed that there was no clear work to handle the 

boundery at the workplace but that the social support and the flexible working hours are 

positive factors that can be further developed.  

Keywords: Balance, Family life, Health, Leisure, Strategy, Work life
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1 INTRODUKTION 

 

En stor del av individens liv tillbringas på arbetsplatsen. Individens hälsa påverkas därför av 

arbetsmiljön och dess utformning. Både i globala och internationella politiska styrdokument 

noteras att arbetsmiljön har stor betydelse för människors individuella hälsa och 

välbefinnande. Inom folkhälsopolitiken är hälsa i arbetslivet ett särskilt målområde där 

arbetsplatsen lyfts fram som en betydelsefull arena för hälsofrämjande arbete. Arbetsplatsen 

är en viktig del då hälsofrämjande insatser kan påverka arbetsförhållanden samt 

hälsorelaterade levnadsvanor.  

Arbetlivet har ständigt utvecklats och i det moderna arbetslivet ingår mer flexibilitet både när 

det gäller arbetstider, anställning och vart arbetet kan utföras. Flexibilitet gör att det ställs 

mer individuella krav på människan. Framför allt krav att hålla isär eller finna en 

gränssättning mellan arbetslivet och det övriga livet i form av familj och fritid. Om 

människan inte finner en gränssättning mellan arbetslivet och övrigt liv kan personen 

drabbas av ohälsa i form av exempelvis stress. Det leder vidare till att det ligger ett ansvar 

både hos individen och på arbetsplatsen att ge individen förutsättningar genom att förebygga 

att obalans mellan arbetsliv och övrigt liv uppkommer. 

Gränsen mellan arbete och övrigt liv är ett intressant område att studera eftersom arbetslivet 

har förändrats mycket på sista tiden. Det leder till att samhället och organisationer måste 

anpassa sig till förändringarna och utveckla nya arbetsmiljölagar och policys för att kunna 

hantera nya problem som kan uppkomma. Det är dessutom intressant att studera en mindre 

traditionell arbetsplats. Där personalen förväntas visa ett stort engagemang för 

verksamheten samtidigt som personalen förväntas ge mycket av sin energi till andra 

människor som de möter i sitt arbete.  

 

 

 



  

2 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Begrepp och definitioner 
Arbete – Ett arbete där individen erhåller lön.   

Gränslöst arbete - Det gränslösa arbetet kännetecknas av förändringarna som skett inom 

det moderna arbetslivet som innefattar gränsförändring som exempelvis att arbetet har blivit 

mer flexibelt både när det gäller tider och att arbetet kan utföras i princip vart som helst. 

(Allvin, m.fl., 2011). 

Relationsinriktad arbetsplats – En arbetsplats där personalens arbetsuppgifter innebär 

att skapa relationer och hjälpa andra människor. 

Övrigt liv - I studien kommer begreppet övrigt liv fortsättningsvis att användas vilket vidare 

kräver en förtydligande om begreppets innebörd. Allvin, Aronsson, Hagström, Johnsson & 

Lundberg (2011) skriver att övrigt liv oftast likställs med familjeliv. I denna studie används 

begreppet övrigt liv som ett samlingsbegrepp för familjeliv, fritid samt privatliv. 

2.2 Arbetslivets utveckling  
Arbetslivet har genomgått en snabb förändring sedan början av 1990-talet. Främst skedde 

förändring inom teknik och ekonomi som påverkade individens balans mellan arbetslivet och 

livet i övrigt. De tekniska framstegen inom kommunikation har bland annat medfört att 

arbetet kan utföras i princip vart som helst och när som helst. Detta leder till att de 

traditionella kontorstiderna och arbetsplatserna inte är den samma samt att kvälls- natt- och 

helgarbete även har ökat i arbetslivet. Individens tid och energi är inte tillräcklig för att 

individen ska kunna utföra arbetet på ett bra sätt och samtidigt ta hand om familjen. Om 

individen har funnit en gränssättning mellan arbete och övrigt liv blir upplevelsen omvänd, 

leder till en känsla av tillfredställelse. Tillfredställelsen kan fungera som friskfaktorer som en 

slags buffert mot individens ohälsa. Arbetsplatser har möjlighet att påverka människors hälsa 

och hjälpa människor att hitta en gränssättning mellan arbetet och övrigt liv som kommer ge 

positiva effekter både för arbetsplatsen och för människans hälsa och välbefinnande (Allvin, 

m.fl., 2011).  

I det moderna arbetslivet saknas tydliga krav och mål som anställda ska uppfylla. Definiering 

av krav och mål ingår nu mer i det individuella arbetet samt att arbetlivet förutsätter att 

individen ska kunna anpassa sig till de föränderliga kraven som ställs i arbetslivet. 

Arbetslivets ökade flexibilitet i organiseringen leder till svårare avgränsningar för individen 

mellan arbete och övrigt liv. De otydliga ramarna inom arbetslivet leder till att individen 

lockas till att arbeta över sin förmåga. Arbetslivet har blivit mer individualiserat och det som 

tidigare sågs som gemensamma förutsättningarna har idag försvunnit. Konflikten mellan 

arbete och övrigt liv kan leda till ohälsa i form av stress och till och med depression (Allvin, 
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m.fl., 2011). För att arbetet ska vara hälsofrämjande för en person krävs det att personen har 

positiv attityd, är entusiastisk och har ett aktivet engagemang i arbetet, dock ställs detta i 

konflikt till familjens krav som kan ha skadlig påverkan på hälsan (Little, Neldon & 

Simmons, 2007).  

Arbetslivet har även förändras genom att arbetsgivaren ser medarbetarnas betydelse för 

företagets resultat och framgång. Den insikten leder vidare till att medarbetarnas kompetens, 

vilja och ork är det som resulterar i att verksamheten fungerar och ger resultat. Om 

medarbetarna tappar vilja, ork och blir missnöjda resulterar det till att medarbetarna 

reducerar sin arbetsinsats, vilket missgynnar arbetsgivaren och företaget. Därför ligger det 

även i organisationers intresse i att skapa förutsättningar för hälsa hos medarbetarnas som 

ökar välbefinnandet som i sin tur ökar arbetsglädjen och arbetsproduktiviteten (Hanson, 

2004).  

2.3 Hälsa i arbetslivet 
Det finns många aspekter till varför arbetslivet är positivt för hälsa och välbefinnande. En 

utav aspekterna är att arbete är centralt för individens sociala roll, status och identitet. En 

annan är de ekonomiska resurser som är viktigt för materiellt välbefinnande och fullt 

deltagande i samhället (Waddell & Burton, 2006). 

I regeringens proposition, Mål för folkhälsan (2002) innefattar målområde fyra ökad hälsa i 

arbetslivet. Propositionen belyser vikten av välfungerande arbetsvillkor som innebär ett bra 

arbetsliv genom att minska arbetsrelaterad ohälsa som vidare leder till en allmänt förbättrad 

folkhälsa. Arbetslivet är en viktig bestämningsfaktor eftersom arbetslivet kan påverka 

människors hälsa både positivt och negativt. Ökade sjukskrivningar och psykiska symptom 

kan ses som varningstecken för arbetslivets utveckling. Det är dock svårt att bedöma hur den 

långsiktiga hälsoeffekten ska påverka människan. För att uppnå en hälsofrämjande 

arbetsmiljö bör bland annat människor ha kontroll över sitt arbete vilket innebär hur arbetet 

ska utföras och hur mycket som är rimligt att orka med. Individen måste kunna balansera 

arbetslivets krav för att kunna orka ett helt arbetsliv och samtidigt ha hälsan i behåll. 

Propositionen lyfter även fram att arbetsmiljöarbetet inte kan ske individuellt då problemen 

är så pass komplexa. Ett brett åtgärdsprogram för att främja hälsa i arbetslivet ska vara 

ambitionen för att förebygga negativ stress, motverka långtidssjukskrivningar, motverka 

arbetsrelaterade skador samt minska utslagning från arbetslivet (Socialdepartementet, 2002)  

En senare proposition som också behandlar arbetsmiljöfrågor belyser också att arbetsmiljön 

inte ska riskera att den anställde ska skadas eller drabbas av ohälsa. Propositionen belyser 

även frågan om att arbetsmiljö är viktigt för den enskilda individens hälsa och välbefinnande. 

En förutsättning för hälsa och välbefinnande är att individen har möjlighet att skapa balans 

mellan arbetslivet och privatlivet. Inom arbetsmiljöpolitiken är en bärande punkt att arbete 

inom arbetsmiljö ska förebygga utslagning från arbetslivet till följd av olycksfall och ohälsa. I 

propositionen poängteras även vikten av att använda arbetsplatsen som en arena för 

förebyggande insatser. Insatserna kan påverka direkta arbetsrelaterade faktorer men även 

hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor (Socialdepartementet, 2007).  
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En rapport från Statens Folkhälsoinstitut (2010) som också behandlar arbetsmiljöfrågor, 

men som främst är avgränsat till psykosociala arbetsmiljöfaktorer belyser att många 

individer upplever en oro för bristande återhämtning mellan arbetspassen. Detta leda till 

negativ påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Den totala livssituationen påverkar 

människors hälsa och därför är det viktigt att människan finner en balans mallen kraven från 

arbete och kraven utanför arbete. 

Arbetsförmedlingen hade en undersökning 2009 där det var minst 400 deltagare. I 

undersökningen visade det sig att när en individ tillägnar sig åt fritid har 45 procent av 

kvinnor och 42 procent av männen svårt att mentalt koppla bort tankarna från arbetet. 

Andelen män som har svårigheter att koppla bort tankarna från arbetet under fritiden har 

ökat från 2007 till 2009 med fyra procent. Det är mycket vanligt förekommande att individer 

har svårt att koppla av från arbetet oavsett kön och framförallt inom kontaktyrken (hälso-och 

sjukvårdspersonal, lärare) ligger andelen högt. Under 2009 kände ungefär sex procent, vilket 

motsvara 260 000 sysselsatta under 2009 att tiden inte räcker till eller är för trötta för att 

umgås med familj, vänner eller utföra någon fritidsaktivitet (Arbetsmiljöverket, 2010).  

2.3.1 Hälsofrämjande arbetsplatser  

I Ottawa Charter 1986 som världshälsoorganisationen höll i myntades begreppet 

hälsofrämjande arbete. Där delaktighet och jämlikhet betonades som förutsättningar att 

skapa hälsa. Hälsofrämjande arbete beskrivs även som en process som möjliggör att öka 

kontrollen för människor genom att påverka sin hälsa samt att hälsan ses som en resurs för 

individen som är beroende av yttre faktorer (Värdshälsorganisationen, 1986). 

Världshälsoorganisationen definierar även begreppet hälsofrämjande arbetsplatser. 

Konceptet hälsofrämjande arbetsplatser innebär bland annat att arbetsmiljöerna ska vara 

säkra, åtgärder som utförs ska bidra till hälsa och välfärd i samhället, använda sig av 

hälsofrämjande arbetsmetoder och program samt att arbetsplatsen ska uppmärksamma 

psykosociala riskfaktorer (Världshälsoorganisationen, 1998).  

Hanson (2004) menar att hälsofrämjande arbetsplatser kan skapas utifrån fyra kriterier. Det 

första kriteriet är att fokus riktar sig mot att främja hälsa genom att insatser utförs för att 

söka det som är förklaringen till att hälsan bevaras eller att hälsan förbättras. Arbetet inom 

hälsofrämjande arbete innefattar individen själv och individens livsvillkor. Detta leder till att 

hälsofrämjande arbete måste bedrivas i ett sammanhang för att veta vart insatser ska utförs 

samt vilka förutsättningar som finns. Ett sådant sammanhang finns i nästa kriterium som är 

arena. På arbetsplatsen som arena finns det sociala samspelet och de omgivande 

miljöfaktorerna som kan påverkas och utvecklas för att bli mer hälsofrämjande. Ett mer 

effektivt arbete kan utföras om hälsofrämjande arbete begränsas och fokuseras på endast en 

arena. Det tredje kriteriet är delaktighet och kan vara det viktigaste kriteriet i hälsofrämjande 

arbete genom att individen känner möjlighet att kunna påverka och känna sig delaktig. I 

känslan av delaktighet kan både energi och motivation skapas som bidrar till ett lyckat 

resultat av förankring hos personalen av det hälsofrämjande arbetet. Det fjärde och sista 

kriteriet är processen som beskriver hur hälsoarbetet utförs. I grunden måste det finnas en 

struktur och systematik samt en uppföljning och förmåga att anpassa sig till gruppers unika 
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förutsättningar. Anpassning och flexibilitet är processens tanke för att kunna nå fram till 

målet. Arbetsplatsen är en lämpad arena för hälsofrämjande arbete då det finns 

förhållandevis tydliga strukturer, gränser och givna ramar att utföra hälsofrämjande arbete 

inom (Hansson, 2004). 

2.4 Tidigare forskning om gränslöst arbete 

Bieffekter av gränssättningen mellan arbete och övrigt liv kan vara stress. Stress i arbetslivet 

leder till en negativ påverkan i övrigt liv och motsatta effekt om stress upplevs i individens 

övriga liv (Byron, 2005). Stress uppkommer när individen känner yttre- och inre 

påfrestningar. Effekter av människans vardagliga problem som slutligen utvecklar sig till 

allvarlig belastning. Belastningsperspektivet är det som oftast används i arbetssammanhang. 

Överbelastning kommer från den yttre miljön och överstiger människans förmåga att kunna 

hantera situationen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

I en kvantitativ studie som undersökte yrkesgruppen sjuksköterskor framgick det i resultatet 

att konflikten mellan arbetslivet och familjelivet bidrog till stressfaktorer. Konflikten mellan 

arbetslivet och familjelivet påverkade sjuksköterskornas hälsa och välbefinnande negativt, 

vilket vidare bidrog med avsikter om att säga upp sig. Störst risk av att konflikten mellan 

arbetslivet och familjelivet skulle bidra till stress och avsikter för att säga upp sig var 

föräldrar som hade småbarn hemma (Brewer, Frone, Grzywacz & Kovner, 2006).  

Arbetet kan distrahera personens fritid genom exempelvis långa arbetspass som förhindrar 

fritidsaktiviteter. Fritiden kan även störa närvaron av en person i sitt arbete om personen är 

väldigt engagerad i en fritidsaktivitet. Det vanligaste är att arbetet hindrar eller stör 

personens fritid. Vidare är det samma resultat angående konflikten mellan arbetslivet och 

familjelivet, att det är arbetet som stör familjen och inte tvärt om. En möjlig minskning av att 

konflikten mellan arbete och fritid inte ska uppstår är om individen har ett mer flexibla och 

fungerade arbetstider i förhållande till fritidsaktiviteter (Hsu, Liang & Tsaur, 2012). 

I en studie av Byron (2005) undersöks och diskuteras frågan angående två dimensioner, 

familjelivet och arbetslivet. Vilken dimension distraherar eller stör den andra dimensionen? 

Upplever individer att arbetslivet distraherar familjelivet eller att familjelivet distraherar 

arbetslivet? Studien resulterade i att individer som tillbringar mer tid åt sitt arbete, känner 

hög stress i arbetslivet samt har ett starkt engagemang till sitt arbete upplever i högre grad att 

arbetet distraherar familjelivet. Upplevelsen med konflikten av att arbetet distraherar 

familjelivet ökar om individen upplevs ha mindre stödjande kollegor eller arbetsgivare samt 

mindre möjlighet till flexibla arbetstider. Stödjande arbetsmiljö eller en stödjande familj är 

positiva effekter som minskar konflikten mellan arbetslivet och familjelivet. Individer som 

har bättre tidsplanering och hög copingstrategi har också enklare att hantera konflikten 

mellan arbetslivet och familjelivet (Byron, 2005). Copingstrategi är tillägnande färdigheter 

som innebär individens strategier för att själv kunna förändra den påfrestande situationen 

(Folkman & Lazarus, 1984).  
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Ahlborg och Håkansson (2010) skriver att krav från arbetslivet påverkar både män och 

kvinnors övriga liv, dock påverkas kvinnors hälsa mer positivt än mäns när det finns en 

gränssättning mellan arbete och övrigt liv. Resultatet visar även att fritid kan vara mer 

hälsofrämjande för kvinnor än för män. Männens hälsa påverkas istället i högre grad positivt 

av låg stress i arbetslivet. Korabik, McElwain & Rosin, (2005) menar att upplevelsen av att 

arbetslivet distraherar familjelivet är densamma oavsett kön. Dock upplevde kvinnor i högre 

grad än män en distraktion i arbetslivet om kraven från familjelivet ökar.  

Byron (2005) skriver att stress i familjelivet påverkar männens förhållande mellan arbetslivet 

och familjelivet mer negativt än vad det påverkar kvinnor. Slutsatsen av studien påvisar att 

totalt sett har båda könen en liknande nivå av konflikt angående arbetslivet och familjelivet. 

En annan skillnad bland könen upptäcktes angående flexibla arbetstider. Resultatet visar att 

kvinnor påverkas mer positivt än män samt kan ses som en skyddande effekt (Byron, 2005). 

En studie med amerikanska par, då båda parter är inkomsttagare motsätter sig resultatet om 

att flexibla arbetstider ska vara mer positivt för kvinnor samt verka som en skyddande effekt 

(Brockwood, Cloton, Hammer, Neal & Newsom, 2005).  

2.5 Strategier för gränssättning  
Enligt Allvin med fler (2011) är den vanligaste strategin för gränssättning tid och rum. Det 

innebär att individen avsätter vissa tider och platser då endast arbete ska utföras eller platser 

och tider där endast fritidsaktiviteter eller familjeliv ska spenderas. Detta resulterar i 

gränssättningen mellan arbete och övrigt liv. Kontrasterande aktivitet är en annan strategi 

som handlar om att tränga ut arbetet mentalt genom att ägna sig åt en annan aktivitet. En 

aktivitet som är uppmärksamhetskrävande för att tvinga bort tankarna från arbetet. 

Familjemedlemmar kan också fungera av naturliga skäl som en avgränsning mellan arbete 

och övrigt liv. Genom att arbete exempelvis utförs när barnen är på skola eller dagis och 

avslutas när barnen slutar (Allvin, m.fl., 2011).  

Arbetsgivarens vilja och stöd som kan ske genom att hjälpa sina medarbetare med 

familjestödjande insatser resulterar i att medarbetarna känner en hög arbetstillfredsställelse, 

har positiv attityd till både arbetsgivaren och arbetsplatsen samt högre arbetsprestation 

(Allvin, m.fl., 2011). Organisatoriska åtgärder av familjestödjande insatser som direkt syftar 

till att förebygga och hindra att stress uppkommer är relativt ovanliga utan riktar sig oftare 

till att personalen ska kunna hantera stress och inte att förebygga problemet (Hasluck, 

Hogarth, Pierre & Vivian, 2001). 

2.6 Teoretiska förklaringsmodeller 
Förhållandet mellan livsfärerna arbetsliv och övrigt liv har förändrats i och med samhällets 

utveckling. Både förhållandet av sfärerna men även hur sfärerna påverkar varandra har 

förändrats och utvecklats tillsamman med arbetlivets utveckling. Det finns olika modeller 
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som förklarar hur samspelet mellan liv sfärerna arbetslivet och övrigt liv ser ut (Allvin, m.fl., 

2011).   

En modell är segmenteringsmodellen som innebär att arbete och övrigt liv är två sfärer som 

är parallella och inte påverkas av varandra. Tanken är att arbetslivet fyller det materiella 

behoven och övrigt liv tillfredsställer det sociala och emotionella behoven. En annan modell, 

överspridningsmodellen menar att en sfär bör smittas av på den andra då arbete och övrigt 

liv måste ses från ett helhetsperspektiv. För att orka arbeta krävs det att en del av tiden från 

övrigt liv används till återhämtning. Modellen innebär också att ett exempelvis ett passivt 

arbetsliv smittar av sig till passiv fritid. En tredje modell, kompensationsmodellen innebär 

det motsatta och bygger på till exempel att arbetet är passivt och då kompenseras det upp 

med övrigt aktivt liv. Den fjärde modellen, Konflikt- och konkurrerandemodellen bygger på 

att varje människa har en begränsad tid och energi som varje sfär måste dela på. Om kraven 

är höga i båda sfärerna samt att det inte finns någon möjlighet till omfördelning eller 

jämkning hamnar sfärerna i konflikt med varandra (Allvin, m.fl., 2011).  

På senare tid har överspridningsmodellen för relation mellan arbetslivet och övrigt liv 

vidareutvecklats. Genom att insikt av att den ömsesidiga spridningen mellan de två 

livssfärerna kan vara både positiv och negativ. Då en individ rör sig mellan flera roller kan 

det resultera i ett mer intressant och meningsfullt liv. Det krävs dock att rollerna är 

begränsade i antalet och inte allt för tidskrävande. Med dessa förutsättningar kan arbetslivet 

och övrigt liv resultera i ömsesidigt gynnande genom att positiv energi kan överföras mellan 

sfärerna vilket till och med kan resultera i att den totala tillgängliga energin ökar (Allvin, 

m.fl., 2011).  

2.7 Problemformulering 
Arbetslivet har förändrats och blivit mer flexibelt vilket gör att det blir svårt för individer att 

hantera gränsen mellan arbete och övrigt liv. Ohälsa i form av stress och depression kan vara 

bieffekter av att en individ inte upplever att det finns en gränssättning. Samtidigt som en 

upplevd känsla av att ha en gränssättning kan bidra och fungera som en buffert mot ohälsa. 

Socialt stöd och flexibla arbetstider kan vara två faktorer som kan bidra till skyddande effekt. 

Problematiken för gränssättningen kan sannolikt bli ännu svårare att hantera om en individ 

känner ett stort engagemang i sitt arbete. En medarbetare som känner engagemang för sitt 

arbete jämfört med en medarbetare som inte gör det upplever oftare positiva känslor som 

bland anat lycka, glädje, entusiasm. Risken med att vara engagerad i sitt arbete kan leda till 

obegränsad hög arbetsbörda. Om en kris skulle uppstå i personens liv riskeras känslan av 

meningsfullhet att gå förlorad (Kira & Froslin, 2008). Detta leder till ökad energiförbrukning 

eftersom personens energi går förlorad till att hantera situationen (Palm, 2008). 

Utifrån tidigare forskning tycks det saknas kunskap om gränssättning ifrån relationsinriktade 

arbetsplatser i den sociala sektorn. Det är intressant att undersöka och få en djupare 

förståelse hur gränssättningen mellan arbete och övrigt liv kan ta sig uttryck inom 

relationsinriktade arbetsplatser. Tidigare studier om gränssättning har gjorts i olika 

yrkesgrupper men utgått ifrån ett individperspektiv. Denna studie försöker se problematiken 
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av gränssättningen utifrån individ- och grupperspektiv men också vad som kan utföras på 

arbetsplatsen för att förebygga problematiken hos personalen. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syfte med studien är att undersöka hur personal vid en relationsinriktad arbetsplats upplever 

och hanterar gränsen mellan arbetslivet och övrigt liv.  

• Hur upplever personalen gränsen mellan arbete och övrigt liv?  
 

• Vilka strategier har personalen för att hantera gränsen mellan arbete och övrigt 
liv? 

 

• Hur upplever personalen arbetsplatsens insatser avseende gränssättning mellan 
arbete och övrigt liv?  
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4 METOD OCH MATERIAL  

4.1 Studiedesign   

För att kunna besvara syftet hade studien en kvalitativ forskningsansats och bedrivs utifrån 

ett induktivt förhållningsätt. En kvalitativ forskningsansats innebär att arbeta med att få en 

helhetsförståelse av specifika förhållanden för att få en så fullständig bild som möjligt av det 

som undersöks. Det induktiva förhållningssättet innebär ett mer förutsättningslös arbete 

(Olsson & Sören 2011). Studiens syfte var att undersöka upplevelser, vilket kräver en 

datainsamlingsmetod som innebär att personer fritt kan förmedla sina upplevelser och 

erfarenheter vilket vidare leder till att kvalitativ forskningsansats var lämplig att använda. I 

denna studie har enskilda intervjuer genomförts för att samla in information och därmed 

kunna besvara syftet.  

4.2 Val av organisation 
Studien är genomförd vid Fryshuset. Fryshuset är en organisation som är riktat till barn och 

ungdomar, visionen lyder ”Fryshuset ger möjlighet för unga att genom sina passioner 

förändra världen.” Visionen grundar sig i ett 40-tal olika verksamheter som bedrivs av 

Fryshuset inom områdena passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning, 

arbetsmarknad samt skola (Verksamhetsansvarig, personlig kommunikation, 7 mars 2013).  

Författaren tog kontakt med Fryshuset med en öppen förfrågan om det fanns något område 

som behövdes studeras närmre ur folkhälsosynpunkt. Fryshuset visade ett intresse av att 

personalens arbetsmiljö behövdes studeras närmare och fokus blev gränsen mellan 

arbetslivet och övrigt liv. Personalens arbetsuppgifter består bland annat av att samordna 

olika grupper och utbilda både internt och externt. Arbetstiderna är väldigt flexibla men om 

arbetet utförs dagtid brukar tiderna vara ungefär från mellan åtta till nio på morgon till 

mellan fyra och fem på eftermiddagen, beroende på vilken tid personerna väljer att påbörja 

sin arbetsdag. Det förekommer även att personalen arbetar på kvällen som exempelvis vid 

kvällsutbildning. Personalen kan ibland men väldigt sällan arbete hemifrån men föredrar att 

arbeta på arbetsplatsen då det ofta ingår möten under en arbetsdag.  

4.3 Urval och rekrytering  
Ett subjektivt urval utfördes vilket innebär att intervjupersoner som deltog var lämpade 

utifrån studiens syfte (Olsson & Sören 2011). Detta urval valdes med tanke på förutsättningar 

och tidsram som fanns till förfogad. De kriterier som fanns för att ingå i det subjektiva 

urvalet var att personen ska arbeta på Fryshuset samtidigt som variation av 

intervjupersonerna eftersträvades. Intervjupersonerna bestod av fem stycken personer från 
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Fryshuset var av fyra kvinnor och en man. Intervjupersonerna var mellan 20-35år, fyra 

personer hade partner var av två av de personerna hade barn. 

Ett e-postmeddelande skickades med ett bifogat brev till kontaktperson på Fryshuset. 

Kontaktpersonen bifogade brevet vidare till sina medarbetare. Det bifogade brevet innehöll 

en kort beskrivning av studien, förfrågan om någon vill delta i studien samt kontaktuppgifter 

till författaren. Personer som var intresserade skulle sedan kontakta författaren via e-post 

eller telefon. Det var endast två personer som kontaktade författaren. Det resulterade i att 

kontaktperson på fryshuset pratade med några medarbetare som kontaktpersonen trodde 

skulle vara intresserade att ställa upp. Dessa personer tog sedan kontakt med författaren via 

e-post eller telefon för inbokning av intervju. 

4.4 Datainsamling 
En intervjuguide (se bilaga 1) användes för att samla in liknande information från samtliga 

intervjupersoner. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren följer en 

intervjuguide samt att det finns möjlighet att ställa följdfrågor (Holloway & Wheeler, 2012). 

En intervjuguide arbetades fram utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta resulterade 

i att intervjuguiden bestod av tre teman. Det första temat behandlar frågor om individens 

arbete och syftar till att få en förståelse till vem personen är samt hur en vanlig arbetsdag ser 

ut. Det andra temat behandlar frågor kring individens upplevelser av gränsen mellan arbete 

och övrigt liv och syftar till att besvara frågeställning ett och två samt kunna koppla till första 

temat. Tredje och sista temat behandlar frågor om strategier för att hantera gränssättningen 

samt hur individen upplever arbetsplatsens insatser riktade mot gränssättningen. Tredje 

temat syftar till att kunna koppla till frågeställning ett och två. Innan intervjuguiden 

användes på intervjupersonerna genomfördes en pilotintervju på en anhörig för att se om 

frågarna var tydliga och väl formulerade samt om några frågor behövdes tas bort eller 

formuleras om. Efter pilotintervjun formulerades några frågor om för att bli ännu tydligare 

och efter första riktiga intervjun gjordes en utvärdering av intervjuguiden. Innan intervjuerna 

startade fick intervjupersonerna tilldelat ett missivbrev (se bilaga 2) som de själva fick läsa 

igenom samt att intervjuaren muntligt förtydligade om de etiska punkterna så att 

informationen tydligt fram gick. Intervjuerna utfördes på intervjupersonernas arbetsplats 

samt att intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon.  

4.5 Analysmetod 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Intervjumaterialet analyserades utefter en 

manifest innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebär att analysen beskriver och 

synliggör det uppenbara (Brinkmann & Kvale 2009). Fokuseringen i innehållsanalys är att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehållet (Holloway & Wheeler, 2012). Varje 

transkribering markerades med en enskild färg för att kunna särskilja vem som sagt vad. 

Samtliga transkriberingar lästes noggrant igenom för att få en förståelse för 

intervjumaterialet samt att innehållsrika meningar markerades utifrån syftet och 
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frågeställningarnas synvinkel. De innehållsrika meningarna klistrades sedan in i ett Excel-ark 

där meningsenheterna blev utgångspunkten för vidare innehållsanalys. Nästa steg i 

processen var att kondensera meningarna som bildade koder för att sedan bilda 

underkategorier som utgörs av flera koder med liknande innehåll. Slutligen bildades fyra 

kategorier som utgörs av flera underkategorier men med liknande innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). De citat som används i resultatet har överförts från transkriberingens 

talspråk till skriftspråk. Enligt Brinkmann och Kvale (2009) kan redigering av använda citat 

utföras från talspråk till skriftspråk för att läsaren lättare ska kunna läsa 

resultatredovisningen.  

 

 

Tabell 1: Ett utdrag från studiens innehållsanalys i studien  

Meningsenhet 
 

Kondensering 
 

Kod 
 

Under 
Kategori 
 

Kategori 
 

..jag har rutiner, 
jag har mina barn 
jag måste hämta, 
vilket är bra för 
mig.. 

 Rutiner och barn 
som hämtas 
 

Rutiner genom 
barnen 
 

Ha struktur 
 
  

Strategi för 
gränssättning 
 
 

  

4.6 Etiska övervägande  
Studien har tagit hänsyn till de fyra etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Enligt informationskravet är det forskarens uppgift att informera intervjupersonerna om 

studiens syfte, den förväntade nyttan samt en beskrivning av villkor gällande 

intervjupersonernas deltagande i studien. Allt deltagande ska vara frivilligt och 

intervjupersonen kan avbryta när som helst utan förvarningar och konsekvenser (Olsson & 

Sörensen, 2011). I missivbrevet som samtliga intervjupersoner fick ta del av innan 

intervjuerna genomfördes framgick de punkter som informationskravet belyser.  

Samtyckeskravet innebär att samtliga intervjupersoner har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan vilket vidare betyder att all medverkan är frivillig (Olsson & Sörensen, 2011). Det 

subjektiva urvalet som tillämpats i studien grundar sig på frivilligt deltagande. Det betyder 

vidare att intervjupersonerna själva kunde bestämma om de ville medverka eller inte samt att 

muntligt samtyckte inhämtades i samband med att intervjuerna genomfördes.  

Enligt konfidentialitetskravet måste allt insamlat material behandlas så konfidentiellt som 

möjligt samt att personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig får tillgång till materialet 

(Olsson & Sörensen, 2011). I missivbrevet har samtliga intervjupersoner tagit del av 
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informationen om att avidentifiering utförs vilket betyder att ingen ska kunna identifiera 

vilka personer som har deltagit samt att ingen obehörig ska komma åt materialet.  

Nyttjandekravet innebär att insamlat material som samlats in från enskilda personer får 

endast användas till forskningens ändamål (Olsson & Sörensen, 2011). I missivbrevet får 

intervjupersonen information om att intervjumaterialet endast kommer nyttjats av 

författaren för att sedan förstöras och raderas när examensarbetet är slutfört och betyg har 

tilldelats. 
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5 RESULTAT 

De slutliga kategorierna blev upplevelse av gränssättningen, strategier för gränssättning 

och arbetsplatsens utvecklingsmöjligheter.  

5.1 Upplevelse av gränssättningen  

5.1.1 Gränssättning  

Den första underkategorin är gränssättningen som innebär om intervjupersonernas (IP) 

upplever i sin helhet att de har en gräns mellan arbete och övrigt liv. Intervjupersonernas 

upplevelse av gränssättningen mellan arbetslivet och övrigt liv är delad, vissa 

intervjupersoner anser att de har en gränssättning medan andra upplever en problematik i 

sin gränssättning. De som uttrycker svårigheter i gränssättningen upplever att det är 

arbetslivet som stör och distraherar i övrigt liv.  

5.1.2 Relationer 

En av underkategorierna är relationer som innebär hur intervjupersonernas arbete med 

människor kan leda till problematik för gränssättning mellan arbete och övrigt liv. Vissa 

intervjupersoner som upplever en problematik med gränssättningen uttrycker att i arbetet 

ingår de möten med människor som befinner sig i svåra situationer. Detta leder till att det 

känner ett ansvar inte bara över arbetet utan över de människor som det möter i 

arbetssituationer, vilket vidare leder till att mentalt koppla bort arbete.   

5.1.3 Entusiasm  

En annan underkategori är entusiasm som beskriver att intervjupersonernas engagemang för 

sitt arbete. Samtliga intervjupersoner upplever entusiasm över arbete men upplever det inte 

som något negativt. Utan tvärtom, som något positivt och är glada och tacksamma över att 

det har ett flexibelt arbete där det får utföra arbetsuppgifter som det brinner för. Några av 

intervjupersonerna som upplever en entusiasm för sitt arbete uttryckte att det kan leda till att 

under tiden personen utför en arbetsuppgift kan tid och rum glömmas bort, till exempel kan 

personen glömma bort att äta lunch.  

En intervjuperson som beskriver hur entusiasmen över sitt arbete påverka det övriga livet:  

”...Och det här jobbet är ju väldigt roligt och det är lätt att bli uppslukat så jag brukar 

verkligen aktivt jobba för att inte jobba, när jag är hemma..” (IP3) 
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5.1.4 Acceptans  

En underkategori är acceptans som innebär den visade acceptansen att arbetet kan få 

distrahera det övriga livet. Till en viss grad har några intervjupersoner accepterat att i arbetet 

ingår det att vara tillgänglig utanför utsatt arbetstid. Ett par person utrycker att det är 

naturligt att processa något i huvudet och det behöver inte bara vara arbetet utan livet i sig. 

En intervjuperson uttrycker sig om arbetets sidor: 

”…det blir ju lite, det är ju ett litet sånt jobb, att du måste vara tillgänglig ibland när du 

verkligen inte vill vara tillgänglig… (IP4) 

5.1.5 Samhället mentalitet 

Den sista underkategorin är mentalitet som innebär intervjupersonernas syn på samhället 

mentalitet ångande arbetslivet. Ett par intervjupersoner talat om samhällets ansvar, att 

samhället har byggt upp en mentalitet. En mentalitet om att samtliga människor ska 

prestera, vara duktiga, att det är fint att arbeta för mycket och att det visar en seriös sida hos 

en person.  

En intervjuperson som beskriver sin upplevelse av samhällets syn på arbetslivet:  

.. det är så himla fint att jobba för mycket. Alltså att det är viktigt och bra på något sätt.  

Det visar att man är en seriös person som jobbar och hugger i.. (IP1) 

5.2 Strategier för gränssättning  

5.2.1 Struktur  

Den första underkategorin är struktur vilket också innefattar rutiner. Struktur och rutiner är 

en strategi som intervjupersonerna anser är viktig och som de tycker hjälper att hålla isär 

arbetslivet och övrigt liv. Rutinerna och strukturerna skiljer sig lite åt beroende på om 

intervjupersonerna har barn eller inte, men samtliga beskriver ändå att struktur är viktigt för 

att sätt en gräns mellan arbetslivet och övrigt liv. De personer som inte har barn uttrycker att 

de är noga med att skriva upp sina arbetstimmar. Detta gör att de får kontroll och inte 

arbetar för mycket. ”To do list” är också en sak som nämns för att ha struktur och inte bli 

stressad, för att ha kontroll på vad som behövs göras nästa dag för att kunna koppla av i det 

övriga livet. Genom att ha struktur och rutiner upplever vissa av intervjupersonerna att de får 

mer energi. De som hade barn menade på att strukturen blev mer naturlig.  

En intervjuperson som beskriver upplevelsen av att ha barn som ger en struktur i livet: 

”…Så tror jag att barn är väldigt bra för de sätter gränser tvingar en att sätta gränser. Jag 

skulle nog kunna vara mer av en arbetsnarkoman om jag inte hade mina barn, jag hade 

ingen jag måste lämna och hämta, de skapar en naturlig struktur och begränsning…” (IP1) 
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Personer som har husdjur känner att det är positivt för en gränssättning eftersom det gör att 

personen inte kan vara hemifrån allt för länge. Ett par intervjupersoner försökte göra det 

mesta arbete när det väl är på arbetsplatsen för att sedan fokusera på det övriga livet när det 

lämnar arbetsplatsen medan andra inte tycker att den strategin passade de, utan utför gärna 

arbete hemma.  

5.2.2 Erfarenhet 

En underkategori är erfarenhet som innebär intervjupersonernas egna tidigare erfarenhet av 

gränsen mellan arbete och övrigt liv. Några intervjupersoner anser att tidigare erfarenhet av 

att hantera gränsen mellan arbetslivet och övrigt liv är till fördel för att hitta en strategi som 

passar. Erfarenhet kan exempelvis hjälpa personer vid val av prioriteringar genom vad som 

är rimmigt att utföra utifrån resurser samt att vara förnuftig och se vad prioriteringen 

egentligen handlar om. Ett par ansåg också att det är viktigt att vara realistisk, sätta värde på 

sig själv och inte tro att en person är oumbärlig. För att förstå dessa saker ansåg samma 

personer att nyckeln till detta är tidigare erfarenhet. 

Ett citat från en intervjuperson som beskriver hur erfarenhet kan användas i arbetet för att 

sätta gränser:  

”…jag tror det är jättebra på något sätt med erfarenhet, för annars tror jag att man lätt 

kan bli uppslukad och känna sig så viktig och tror att de klarar sig inte utan mig…” (IP3) 

5.2.3 Mentalt koppla bort arbetet  

Den sista underkategorin är att mentalt koppla bort arbetet. Arbetet är relationsinriktat vilket 

innebär att arbetet handlar om relationer med människor som vidare leder till att vissa 

intervjupersoner har svårt att mentalt koppla bort arbetet. Somliga intervjupersoner försöker 

mentalt koppla bort arbetet genom att aktivera sig med något annat som exempelvis fysisk 

aktivitet eller socialt umgänge med vänner och familj.  

5.3 Arbetsplatsens utvecklingsmöjligheter  

5.3.1 Arbetsplatsens synsätt 

En underkategori är arbetsplatsens synsätt som innebär intervjupersonernas syn på 

arbetsplatsen gällande arbete av gränssättning mellan arbete och övrigt liv. Det är delade 

mening bland intervjupersonerna angående huruvida arbetsplatsen främjar de anställda till 

att ha en gränssättning mellan arbetslivet och övrigt liv. Samtliga intervjupersoner utrycker 

att det inte finns något konkret eller tydligt arbete kring frågan om gränssättning. De allmän 

hälsofrämjande insatserna som finns på arbetsplatsen som inte var riktat till något specifikt 

som intervjupersonerna tog upp var reducerat pris på gym, tillgång till ett rum med en 
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harmonisk atmosfär samt reducerat pris på massage. Samtliga insatser utförs och finns på 

arbetsplatsen.     

En intervjuperson uttrycker sin upplevelse angående arbetsplatsens synsätt på gränssättning: 

”…Jag tycker inte att den här arbetsplatsen uppmuntrar folk till att inte jobba hela tiden, 

jag tror det är mycket det där att man inte riktigt tänker på det, att det finns..”  (IP2) 

5.3.2 Socialt stöd 

Nästa underkategori är socialt stöd som omfattar det sociala stödet från både kollegor och 

från chefen. Några personer pratar om det sociala stödet som en positiv faktor för 

gränssättning. De känner att det finns ett socialt stöd från både teamet de arbetar i och från 

chefen. Dock är det några som tycker att chefen ska föregå med gott exempel och tydliggöra 

vikten av återhämtning. Praktiska exempel som intervjupersonerna tar upp är möte med 

föreläsning om just gränssättning och återhämtning samt information på personalmöten.  

En intervjuperson uttrycker sig om att det sociala stödet kan hjälpa för att kunna koppla bort 

arbete mentalt: 

”…Jag tycker att i samband med semester ledighet och sånt skulle chefen kanske gå ut med 

ett e-postmeddelande eller nåt dokument eller kanske sitta ner och prata om att, men nu är 

det viktigt nu är du ledig här, det här och det här gäller. Vi kommer täcka upp det här oroa 

dig inte om det händer något med den ungdomen eller den och den människan, då kommer 

vi ta hand om det oroa dig inte…” (IP4) 

Vissa talade om att ansvaret inte bara ligger hos chefen vid gränssättning utan att det även är 

individens ansvar. Individen behöver dock förutsättningar från arbetsplatsen för att kunna 

nå en balans. Ett exempel som arbetsplatsen kan utföra är att ta upp samtalet till allmän 

diskussion och mentaliteten kan då förändras genom att det kan kännas acceptabelt för 

personalen att gå hem.  

5.3.3 Flexibelt arbete 

Sista underkategorin är flexibelt arbete som innefattar det fria arbetet både när det gäller 

tider och platser vart arbetet utförs. Som tidigare nämnts i resultatet anser somliga 

intervjupersoner att flexibla arbetstider är positivt för gränssättningen mellan arbetslivet och 

övrigt liv. För att på så sätt kan personerna anpassa sitt arbetsliv efter det övriga livet. Dock 

nämner inte intervjupersonerna att det är något som arbetsplatsen har tänkt som en 

skyddande effekt för gränssättning. Intervjupersonerna talar istället om att flexibiliteten 

beror på att arbetet i sig är väldigt flexibelt både arbetsuppgifts- och platsmässigt.  

Genom intervjuerna framgår det att en omorganisation ska ske på Fryshuset angående 

arbetsplatserna. För närvarande har all personal bestämda arbetsplatser men platserna 

utnyttjas inte varje dag eftersom arbetet är flexibelt både plats- och tidsmässigt. Detta har 

resulterat i att arbetsplatserna också ska bli flexibla vilket innebär att det inte kommer finnas 

några bestämda platser och kontoret ska vara uppdelat med tysta och mindre tysta 
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avdelningar. Detta betyder att personalen själva får bestämma vilken avdelning de vill sitta 

på beroende på hur det känner från dag till dag. Samtliga intervjupersoner ser fördelar med 

flexibla arbetsplatser. En fördel är att de anställda kan börja använda sig mer av varandras 

kompetens. Arbetet med projekten som finns är oftast individuellt och med flexibla 

arbetsplatser ökar möjligheten att byta kompetens, erfarenhet och stöd med andra kollegor 

än tidigare. Vidare tror några intervjupersoner att detta kan leda till en ökad möjlighet av att 

”ta över” andras roller vid exempelvis semester, eftersom fler människor får insikt i de olika 

projekt som finns.  
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6 DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Studiedesign 

En kvalitativ metod upplevdes som relevant med tanke på studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet var bland annat att beskriva upplevelsen av gränssättningen mellan arbetslivet och 

övrigt liv. Detta resulterade i att en kvalitativ metod med intervjuer var passande eftersom 

intervjuer öppnar möjligheten för att få en djupare förståelse för det som ska undersökas 

(Davidson & Patel 2003). En kvantitativ metod i form av enkäter skulle kunna vara möjlig 

om studien syftade till att kvantifiera något, exempelvis hur många företag arbetar med 

hälsofrämjande insatser och vilka insatser är det som utförs. Då skulle studien kunna 

undersöka ett större antal arbetsplatser. Från ett kvantitativt förhållningssätt skulle enkät till 

personalen kunna vara ett alternativ. Dock kan det vara svårt att formulera den typen av 

frågor som behövs för att besvara syftet samt att möjligheten att följa upp frågor går förlorad.       

6.1.2 Urval och rekrytering  

Ett subjektivt urval utfördes vilket innebär att intervjupersoner som deltog var lämpade att 

delta utifrån studiens syfte (Olsson & Sören 2011). Detta urval valdes med tanke på 

förutsättningar och tidsram som fanns till förfogad. En svaghet angående subjektivt urval och 

att endast fem personer ingår i studien är att urvalet kan representera endast en del av 

personalen men samtidigt finns det möjligheten att påverka variationen i urvalet.   

Endast fem intervjupersoner är kanske inte helt optimalt för att få en helhetsbild och en 

upplevd mättnad, vilket innebär att ingen ny information uppkommer i samband med 

intervjuerna (Olsson & Sören 2011). Fem intervjupersoner upplevs dock som ett rimmigt 

antal med tanke på problematiken som uppstod genom att få ihop intervjupersoner samt den 

tidsram som fanns till förfogande.  

En problematik och svårighet uppstod när en e-post om förfrågan till anställda på Fryshuset 

hade skickats ut och det var få som hörde av sig och ville delta. I e-posten om förfrågan ingick 

endast en liten del av informationen som stod i missivbrevet. Detta val gjordes för att 

avdramatisera deltagandet. Då det var ett få antal personer som hörde av sig och var 

intresserade av att delta ledde det till att kontaktperson på Fryshuset personligen fick prata 

med några för att de skulle ta steget att e-posta eller ringa intervjuare. Detta betyder att 

kontaktpersonen kan ha valt ett urval som har positivt inställning till arbetsplatsen och inte 

ser någon problematik. Detta påverkade förmodligen inte resultatet då samtliga 

intervjupersoner hade olika åsikter och synpunkter. Varför fler personer inte visade intresse 

för att delta kan bero på tidsbrist eller rädsla. Författaren skulle kunna vart mer aktiv själv 

genom att försöka få telefonnummer till möjliga intervjupersoner och ringa upp själv. 

Författaren valde inte att göra detta då kontaktperson på Fryshuset ville hantera kontakten 
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med sina kollegor själv för att kollegorna inte skulle behöva känna sig tvingande att ställa 

upp.  

6.1.3 Genomförande och analys  

Intervjupersonerna fick inte intervjuguiden översänd innan intervjun. Detta val gjordes för 

att få så pass spontana svar som möjligt. Om intervjupersonen vetat frågorna i förväg finns 

en risk att intervjun blir strukturerad då svaren redan kan vara förbereda. En nackdel var att 

intervjupersonen inte hinner förberedda eventuella svar som det kanske inte kände till innan 

intervjun.  

Olsson och Sörensen (2011) belyser betydelsen av valet av intervjuplats, om det är lugnt och 

ostört samt om frågorna ställs om relationer kan det vara svårt att få ett helt ärligt svar om 

personen det berör är i närheten. Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen vilket kan ha 

påverkat resultatet eftersom att frågor angående relationer mellan intervjupersonen, kollegor 

och chef ställdes samt att andra ämnen om just arbetsplatsen yttrades vilket kan varit 

känsligt. Uppfattningen var att vissa av intervjupersoner tyckte vissa frågor var känslig att 

svara på genom att de exempelvis sänkte rösten medan andra inte alls reagerade. Några valde 

strategiskt ut intervjuplatser som var skymda lite längre bort från resterande kollegor och var 

lite tillbakadragna när de svarade på frågorna. Samtidigt som det kan ses som en fördel att 

utföra intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats då intervjupersonerna kunde känna 

sig mer hemma vilket leder till en känsla av trygghet. Resultatet har säkerligen också 

påverkats av att intervjuerna blev förhållandevis korta. Längden på intervjuerna beror 

troligen intervjuerna var oerfaren och upplevde ibland en stressad situation eftersom 

intervjuaren tog intervjupersonernas dyrbara arbetstid. En stressad situation för intervjuaren 

upplevdes också när intervjupersoner svarade med korta och inte så informativa svar 

eftersom det då ibland var svårt att försöka hitta en följdfråga. Dock anser författaren att 

intervjuerna resulterade i ett innehållsrikt material. Intervjuarens kroppsspråk kan ha 

påverkat intervjupersonen genom att ibland exempelvis visa ett förvånat ansiktsuttryck eller 

liknande när intervjupersonen svarat på en fråga. Brinkmann & Kvale (2009) menar att 

intervjuarens positiva eller negativa förstärkta kroppsuttryck kan påverka intervjupersonen 

resterande svar.  

Davidson & Patel (2003) skriver att i en kvalitativ metod kan utveckling av intervjufrågorna 

samt att utföra en pilotintervju för att testa frågorna kan ses som styrkor. Direkt efter 

intervjun var utförd påbörjades transkriberingen, vilket kan ses som en stryka för resultatet 

eftersom intervjuaren då hade allt färskt i minnet. En svaghet är att analysen endast utfördes 

av en person. Brinkmann & Kvale (2009) menar på att det finns en risk av att eventuella 

bifynd kan gått förlorad när det lagts mycket vikt på frågeställningarna vid innehållsanalysen.  
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6.2 Etikdiskussion  
Efter övervägande blev slutsatsen att nämna att studien är genomförd vid Fryshuset. Då 

intervjupersonerna är avidentifierade går det inte att spåra vilka personer som sagt vad eller 

vilka som deltagit. Samtliga intervjupersoner ville att namn och liknande uppgifter som 

kunde göra att det blev identifierade skulle avidentifieras. Det var endast författaren som tog 

del av intervjumaterialet samt att materialet förstördes när studien var genomförd. 

Intervjupersonerna fick missivbrevet tilldelat precis innan intervjun startade. Detta val 

gjordes för att intervjupersoner inte skulle bli skrämda och inte vilja delta. 

Intervjupersonerna fick i lugn och ro läsa igenom missivbrevet samt att intervjuaren fanns 

tillgänglig om frågor eller osäkerhet uppstod.   

6.3 Studiens kvalitet  
I en kvalitativ studie omfattar studiens kvalitet hela forskningsprocessen. Samtliga kvalitativa 

studier är unika och kännetecknas av stor variation vilket kan leda till svårigheter att 

fastställa några regler för kvalitet. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är begrepp som 

kan användas i kvalitativa studier men får en annan betydelse än vid kvantitativa studier. 

Enligt Holloway och Wheeler (2012) kan dessa begrepp översättas till tillförlitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet samt opartiskhet.  

För Tillförlitlighet i en studie krävs det att data kontrolleras och att det finns en noggrann 

beskrivning av analysarbetet (Holloway & Wheeler 2012). För att stärka tillförlitligheten i 

studien har ett exempel givits från innehållsanalysen för att läsaren ska kunna förstå 

tankeprocessen. Dock är det endast författaren till studien som kontrollerat och tolkat 

materialet vilket enligt Brinkman och Kvale (2009) inte endast behövs ses som en svaghet. 

Under intervjuerna har intervjuaren ställt ledande frågor vilket kan tyckas minska 

tillförlitligheten genom att intervjupersonens svar kan påverkas. Brinkmann och Kvale 

(2009) menar istället att ledande frågor är lämpliga att använda i kvalitativ forskning för att 

på så vis testa tillförlitligheten i intervjupersonens svar och bekräfta intervjuarens tolkningar.  

Trovärdighet är det viktigaste kvalitetskriteriet och innebär att samtliga intervjupersoner ska 

förstå och uppfatta sitt deltagande som betydelsefullt och meningsfullt för studien. Vidare 

följer även att intervjupersonen ska vara ärlig i de svar som intervjupersonen ger under 

intervjun. (Holloway & Wheeler 2012). Detta har beaktats genom det tilldelade missivbrevet 

som gavs till samtliga intervjupersoner där det står om vikten av att just de deltar i intervjun. 

Det är svårt att veta om intervjupersonerna svarat ärligt men intervjuaren ställde ledande 

frågor för att försöka få fram så ärliga svar som möjligt.  

Enligt Holloway och Wheeler (2012) liknas överförbarhet med generaliserbarhet i 

kvantitativa studier. Överförbarhet innebär huruvida resultatet i andra sammanhang kan bli 

överfört till liknande intervjupersoner eller situationer. (Holloway & Wheeler 2012). 

Överförbarheten har försökts beaktats genom en så noggrann beskrivning av 

intervjupersonerna och situation som möjligt samtidigt som hänsyn tagits till etiken. 

Resultatet för frågeställning ett kan möjligtvis tillämpas på andra relationsinriktade 
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arbetsplatser dock krävs det att personalen har ett engagemang för sitt arbete. Resultat från 

frågeställning två går troligen att tillämpa på andra arbetsplatser och yrkeskategorier som 

har liknande flexibla förutsättningar som Fryshuset. Resultatet om skyddande faktorer för 

gränssättning bör kunna tillämpas på andra arbetsplatser och yrkeskategorier då det inte har 

något samband med den relationsinriktade arbetsplatsen. Studien bygger dock på intervjuer 

med ett fåtal personer vilket bör beaktas vid överförbarhet.   

Opartiskhet innebär att forskaren måste vara ärlig samt att resultatet söker svar på syftet och 

inte reflekterar författarens förförståelse. Läsaren ska ha möjlighet att kunna spåra använd 

data till grundkällan (Holloway & Wheeler 2012). Vid analysen var utgångspunkten att 

fokusera på att syftet och författaren försökte tränga undan sin förförståelse. Genom 

tydlighet av hela forskningsprocessen kan känslan av ärlighet uppnås.  

6.4 Resultatdiskussion  

6.4.1 Upplevelse av gränssättningen 

Samtliga intervjupersoner som upplevde en svårighet med gränssättningen mellan arbetsliv 

och övrigt liv uttryckte att det var det övriga livet som distraherades eller stördes av 

arbetslivet. Hsu med fler (2012) understryker i deras studie att det är vanligast att det är 

arbetet som hindrar eller stör personens fritid och familjeliv. Enligt resultatet är det ingen av 

intervjupersonerna som uttrycker sig om någon upplevelse av stress kopplat till 

gränssättning mellan arbetslivet och övrigt liv. I en studie om sjuksköterskors som upplevde 

en konflikt mellan arbetslivet och övrigt liv uppkom en bieffekt av stress och som vidare 

resulterade i att hälsan och välbefinnandet påverkade negativt (Brewer m.fl., 2006). 

Intervjupersonerna som upplevde svårigheter med gränssättningen upplevde ingen stress. 

Kira och Forslin (2008) menar på att individer som har ett engagemang i sitt arbete upplever 

oftare positiva känslor som lycka, glädje och entusiasm i sig. Detta kan betyda att arbetet som 

intervjupersonerna har och känslan av att känna ett starkt engagemang till arbetet reducerar 

stressfaktorerna trots att de upplever svårigheter med gränssättning.  

Det uttrycktes en acceptans hos vissa intervjupersoner om att arbetet ibland kan få distrahera 

livet i övrigt. Även i denna fråga kan engagemanget och entusiasmen över arbetet som finns 

hos intervjupersonerna vara anledningen till att vissa personer accepterar situationen. Det 

kan också bero på att arbetet innebär kontakt med människor. Om en anställda väljer att inte 

”offra” sin lediga tid till att hjälpa någon annan är det en annans människas liv som 

”drabbas”. Enligt vidareutveckling av överspridningsmodellen kan positiv energi från 

arbetslivet överföras till övrigt liv och tvärt om, vilken kan resultera i att människans totala 

tillgängliga energi ökar (Allvin, m.fl., 2011). Detta kan också vara en anledning till att 

intervjupersonerna i princip accepterar att arbetet distraherar det övriga livet. Upplevelsen 

av att individen får mycket positivt energi tillbaka som individen sen kan ta tillvara på och 

förbruka i sitt övriga liv.   
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Några intervjupersoner upplevde att det fanns ett krav från samhället sida. En mentalitet 

som bygger på att det är fint att människan ska arbeta för mycket, vilket vidare leder till en 

konflikt för människan angående hur tiden ska disponeras. Detta resulterar i att 

problematiken för gränssättningen lyft upp på samhällsnivå. Det leder också till att kraven på 

människan i arbetslivet inte endast kommer från arbetet utan också kommer från samhället. 

Intervjupersonerna ansåg att flexibla arbetstider ökade möjligheten att anpassa arbetet till 

sitt övriga liv vilket också visar att flexibla arbetstider ansågs som en positiv faktor för 

gränssättning. Enligt Byron (2005) studie visar resultatet att flexibla arbetstider är en positiv 

faktor för gränssättning mellan arbetslivet och övrigt liv. En annan studie talade emot att 

flexibla arbetstider ska fungera som en skyddande faktor för gränssättning (Brockwood m.fl., 

2005). Detta kan bero på vilken arbetsplats, arbetsuppgifter och vilka individer studien riktas 

till samt hur individens liv och familjeliv är format.  

6.4.2 Strategier för gränssättning 

För att komma till insikt med vilka strategier som fungerar är det några av 

intervjupersonerna som uttrycker sig om vikten av erfarenhet. Erfarenhet av att förstå att en 

person inte är oumbärligt och att det krävs återhämtning och vila. Några intervjupersoner 

talade om att struktur och rutiner fungerade som en skyddande effekt vilket innefattar en god 

tidsplanering. Ingen av intervjupersonerna upplevde stress vilken kan bero på att samtliga 

intervjupersoner har hög copingstrategi, hög individuell ambition till att kunna förändra 

situationen. Byron (2005) menar att individer med bättre tidsplanering och hög 

copingstrategi har enklare att hantera gränssättningen mellan arbetlivet och övrigt liv. 

Flexibla arbetstider är också en skyddsfaktor som ökar möjligheten för individen att förändra 

situationen och anpassa arbetet i förhållande till det övriga livet.  Enligt Allvin med fler 

(2011) leder flexibla arbetstider till mer krav på individen. Krav på att strukturera upp 

arbetstider och arbetsuppgifter. Detta understryker intervjupersonen upplevelse om att 

strukturering är nödvändigt för arbetet i sig och för att få en tydlig gränssättning mellan 

arbetslivet och övrigt liv.  

Intervjupersonens beskriver bland annat att de skriver upp tider och försöker utför så mycket 

arbete som möjligt på arbetsplatsen för att sedan mentalt kunna koppla bort arbetet i det 

övriga livet i hemmiljön. Allvin med fler (2011) beskriver en strategi som heter tid och rum 

som innebär att personer har specifika platser eller rum och specifikt utsatta tider som 

personen ska arbeta, för att på så sätt skapa gränssättning mellan arbete och övrigt liv. Vissa 

intervjupersonens beskrev att det aktivt arbetade för att inte arbeta hemma genom att 

planera in andra aktiviteter. Allvin med fler (2011) kallar denna strategi för kontrasterande 

aktivitet, att individen använder sig av en uppmärksamhetskrävande aktivitet för att tränga 

bort tankar på arbete. Allvin med fler (2011) beskriver också att familjemedlemmar kan 

fungera som en avgränsning men av mer naturliga skäl exempelvis som en av 

intervjupersonen beskrev att när barnen hämtas på dagis slutar arbetsdagen.  
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6.4.3 Arbetsplatsens utvecklingsmöjligheter 

Enligt intervjupersonen upplevelse har inte Fryshuset några hälsofrämjande insatser som 

specifikt syftar till att rikta sig till gränssättning mellan arbetsliv och övrigt liv. De 

hälsofrämjande insatserna som intervjupersonen visste fanns på Fryshuset var 

friskvårdsaktiviteter såsom reducerar pris till gym, tillgång till ett rum med en harmonisk 

atmosfär samt reducerat pris på massage samtliga aktiviteter sker på arbetsplatsen. Hasluck, 

med fler (2001) menar att det är ovanligt att arbetsplatser har insatser som direkt riktar sig 

till att förebygga att problem ska uppkomma, utan insatserna riktas istället till att personalen 

ska kunna hantera problemet och situationen när det redan har uppkommit.   

Intervjupersonerna upplevde att det inte fanns något genomtänkt arbete angående 

gränssättningen men det som var positivt var det socialt stöd som fanns både från teamet de 

arbetade med samt från chefen. Några intervjupersonen upplevde dock att ett extra stöd 

behövdes vid ledighet för att kunna koppla av mentalt och inte behöva känna sig orolig. 

Stödjande arbetsmiljöer är en positiv faktor för att hantera gränssättningen mellan 

arbetslivet och övriga livet (Byron, 2005). Omstruktureringen som skulle ske i form av 

flexibla arbetsplatser sågs av några intervjupersoner som en positiv faktor för att skapa ett 

starkare socialt stöd på arbetsplatsen. Flexibla arbetstider ansågs också som en positiv faktor 

för gränssättningen men det var ingen av intervjupersonerna som nämnde det som en 

strategi. Byron (2005) menar också på att flexibla arbetstider är en skyddande effekt för 

gränssättning. Detta kan vara något arbetsplatsen kan ta upp med sin personal i samband 

med andra faktorer som exempelvis vikten av återhämtning och vila.  

Som tidigare nämnts är det några intervjupersoner som uttrycker att erfarenhet är viktigt för 

att förstå att kroppen behöver vila. Detta visar att det redan finns mycket kunskap hos en del 

av personalen som har nåtts genom erfarenhet vilket arbetsplatsen bör ta tillvara på. 

Exempelvis genom att dessa personer sprider sin kunskap och erfarenhet vidare så att andra 

kan ta del av den.  

Personalen på Fryshuset har ett engagemang i sitt arbete. Little med fler (2007) menar att 

engagemang är en av faktorerna som bidrar till hälsofrämjande arbete. Dock menar Kira och 

Froslin, 2008 att om en kris skulle uppstå i en persons liv som visar ett starkt engagemang i 

sitt arbete kan risken för ohälsa öka. Känslan av meningsfullhet skulle gå förlorad samtidigt 

som energiförbrukningen skulle öka (Palm, 2008). Därför är det viktigt för en arbetsplats 

som Fryshuset att kartlägga och vara observant redan innan problemet uppstår. För att sedan 

kunna förebygga och hindra att personalen ska få bieffekter som stress och minska hälsa och 

välbefinnande (Brewer m.fl., 2006). Tillfredställelsen av att en person upplever att de redan 

har en tydlig gräns mellan arbete och övrigt liv kan vara en friskfaktor som bidrar och 

fungera som en buffert mot ohälsa (Allvin m.fl., 2011). Detta resulterar i att om samtlig 

personal upplever att de har en gräns mellan arbete och övrigt liv leder det till en allmänt 

friskare personal.  
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6.5 Framtida forskning  
Forskning om eldsjälar och deras förhållande till arbetet och övrigt liv hade varit intressant 

att jämföra med andra yrken där personal inte har ett lika starkt engagemang för sitt arbete. 

För att på så sätt kunna se vad det finns för likheter och skillnader. Dessutom tycks det 

saknas kunskap och bör forskas mer om arbetsplatser som kännetecknas av ett stort 

engagemang i förhållande till gränssättning mellan arbetslivet och det övriga livet.   

6.6 Studiens betydelse för folkhälsa 

Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande arbete når många människor. Människor som 

hamnar utanför arbetslivet en längre tid mister sin sociala roll, status samt identitet, vilket 

kan vara några av individens förutsättningar till hälsa och välbefinnande.       

När intervjuerna genomfördes var det många intervjupersoner som uttryckte att det inte 

riktigt hade funderat på frågan angående gränssättningen mellan arbetslivet och övrigt liv. 

Detta betyder att en tankeprocess hos intervjupersonerna startade redan under intervjun och 

förhoppningsvis kommer liknande tankeprocess starta högre upp i hierarkin om det läser 

uppsatsen. Det är en viktig fråga som bör kartläggas för att utforma eventuella åtgärder samt 

att organisationer bör vara observanta. Statistik visar att det har skett en ökning angående att 

individer känner svårigheter att koppla bort arbetet mentalt sam att fritiden inte räcker till. 

Det moderna arbetslivet genom exempelvis flexibiliteten kan vara grunden till detta. 

Individens fritid kan vara hälsofrämjande och kan vara en tid för vila och återhämtning. Om 

fritid sker i samband med att tankarna kretsar kring arbete kan möjligtvis den hälsosamma 

effekten av fritid gå förlorad.  

Arbetsmiljöfrågor som inte berör gränsen mellan arbete och övrigt liv kan vara lättare att 

implementera eftersom andra arbetsmiljöfrågor kanske inte behöver beröra det privata livet 

lika mycket. Det kan också vara svårt för en arbetsplats att veta hur de ska gå till väga för att  

arbeta med gränssättningen. Detta kan betyda att frågan bör lyftas upp på samhällsnivå som 

kan hjälpa och vägleda arbetsplatserna i arbetet. 
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7 SLUTSATS  

 

• En del av personalen upplevde att de hade en gräns mellan arbete och övrigt liv 

medan andra inte gjorde det. Personalen upplevde inte att problematiken med 

gränssättningen upplevdes som stressande samt att det fanns en acceptans hos 

personalen att arbetet får distrahera det övriga livet. Detta kan bero på engagemanget 

som fanns för arbetet samt den positiva energin som arbetet kan ge tillbaka.  

   

• Personalens strategier för att hantera gränsen mellan arbete och övrigt liv var 

struktur samt att ha specifika platser och tider då arbete utförs. Av naturligaskäl kan 

familjemedlemmar fungera som gränssättare. Strategier som använder för att mentalt 

koppla bort arbetet var att aktivera sig med andra uppmärksamhetskrävande 

aktiviteter.   

 

• Personalen upplevde att arbetsplatsen inte hade några tydliga insatser avseende 

gränssättningen mellan arbete och övrigt liv. Dock upplevde personalen att socialt 

stöd och flexibla arbetstider var positiva faktorer men som kan utvecklas och bli 

bättre. För att flexibla arbetstider ska fungera som en skyddande faktor för 

gränssättningen krävs det att personalen har struktur samt att omstruktureringen av 

flexibla arbetsplatser kan möjliggöra en utveckling av det sociala stödet.   
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
	  

Intervjuguide	  

Inledande	  frågor:	  
(Ålder)	  

• Kan	  du	  berätta	  om	  verksamheten	  och	  vilka	  arbetsuppgifter	  du	  har?	  
	  	  	   (arbetsuppgifter?)	  	  
	  

• Hur	  ser	  en	  vanlig	  arbetsdag	  ut?	  (tider,	  rutiner,	  vart	  arbetet	  utförs)	  
	  

• Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  arbetar	  just	  här?	  
	  

• Hur	  ser	  din	  familjesituation	  ut?	  
	  

Upplevelser:	  
	  

• Hur	  upplever	  du	  balansen	  mellan	  arbete	  och	  fritid/familjeliv?	  
	  

• Är	  det	  arbetet	  eller	  fritiden/familjen	  som	  det	  går	  ut	  över	  mest?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Kan	  du	  ge	  ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  situation?)	  
	  

• Hur	  påverkas	  du	  av	  situationen,	  psykiskt,	  fysiskt	  och	  socialt?	  
	  	  	  	  	  	  	  	   (Kan	  du	  ge	  exempel?)	  
	  

Strategier:	  
	  

• Vad	  anser	  du	  är	  bäst	  att	  göra	  för	  att	  finna	  en	  balans	  mellan	  arbetet	  och	  fritid/familjeliv?	  
	  

• Vad	  erbjuder	  arbetsplatsen	  för	  att	  främja	  personalens	  hälsa?	  
(Vad/vilket	  använder	  du	  dig	  av?)	  
(Är	  det	  något	  som	  kan	  hjälpa	  för	  att	  finna	  en	  balans	  mellan	  arbete	  fritid/familjeliv?)	  
	  

• Vems	  ansvar	  tycker	  du	  att	  det	  är	  att	  personalen	  ska	  hittar	  en	  balans	  mellan	  arbete	  och	  
familjeliv/fritid?	  (eget	  ansvar,	  chef,	  arbetsgivaren)	  	  
	  

• Vad	  önskar	  du	  att	  arbetsplatsen	  kan	  hjälpa	  till	  med	  för	  att	  personalen	  ska	  hitta	  en	  balans	  mellan	  
arbete	  och	  fritid/familjeliv?	  
	  	  	   (Har	  du	  något	  stöd	  från	  dina	  kollegor?)	  

	  

Har	  du	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga	  eller	  förtydliga?

Kan	  du	  säga	  något	  mer	  om	  det?	  	  
Kan	  du	  ge	  ett	  exempel	  
(positiva/negativa)?	  

Har	  du	  fler	  exempel	  på	  detta?	  
Hur	  menar	  du	  då?	  
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BILAGA 2 MISSIVBREV 

	  
	  

	  

	  

INFORMATIONSBREV	  

En	  intervjustudie	  om	  gränser	  mellan	  arbete	  och	  livet	  i	  övrigt	  med	  personal	  
vid	  Fryshuset	  

Mitt	  namn	  är	  Nicole	  Borg	  och	  jag	  studerar	  min	  sista	  termin	  till	  folkhälsovetare	  vid	  Mälardalens	  
Högskola,	  jag	  är	  ursprungligen	  från	  Tyresö	  söder	  om	  Stockholm.	  Jag	  brinner	  för	  hälsofrågor	  och	  har	  
just	  påbörjat	  mitt	  examensarbete	  som	  handlar	  om	  gränslöst	  arbete.	  

Syftet	  med	  examensarbete	  är	  att	  beskriva	  hur	  personalen	  upplever	  och	  hanterar	  gränsen	  mellan	  
arbete	  och	  övrigt	  liv.	  Utifrån	  detta	  syfte	  är	  det	  intressant	  att	  få	  ditt	  perspektiv	  på	  din	  unika	  
arbetssituation.	  Insamling	  av	  material	  kommer	  ske	  genom	  enskilda	  intervjuer	  som	  bandinspelas	  och	  
pågår	  i	  maximalt	  en	  timme.	  Deltagandet	  i	  studien	  är	  frivilligt	  och	  du	  får	  självklart	  avbryta	  intervjun	  
när	  som	  helst,	  utan	  förvarningar	  eller	  konsekvenser.	  Intervjumaterialet	  kommer	  att	  avidentifieras	  
och	  hanteras	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  obehöriga	  ej	  kan	  ta	  del	  av	  materialet	  samt	  att	  intervjumaterialet	  
kommer	  raderas	  efter	  att	  betyg	  har	  tilldelats	  på	  examensarbetet.	  Intervjumaterialet	  kommer	  endast	  
användas	  till	  denna	  studie	  samt	  redovisas	  som	  ett	  examensarbete	  i	  folkhälsovetenskap	  vid	  
Mälardalens	  högskola.	  I	  examensarbetet	  kommer	  det	  inte	  vara	  möjligt	  att	  identifiera	  hur	  enskilda	  
personer	  har	  svarat.	  	  

Om	  du	  har	  frågor	  eller	  vill	  veta	  mer	  om	  studien	  tveka	  inte	  att	  kontakta	  mig!	  

Med	  vänlig	  hälsning	  
Nicole	  Borg	  

Mail:	  nbg@student.mdh.se	   	  
Telefon:	  0766-‐279794	  

 

 

 

 

 



 

 

 


