
 

 

 
Mälardalens högskola 

Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd (HVV) 

C-uppsats i sociologi  

SOA 135 

VT-2014 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JAG KAN INTE KLONA MIG 
 

En socialpsykologisk studie om ledarnas sätt att hantera 

gränsdragning mellan arbete och privatliv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare:    Handledare: Maria Hopstadius 

Ann-Christina Angsebo   Examinator: Mohammadrafi Mahmoodian  

Nina Dahlin      



 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter vilka givit oss en bred och berikande 

information, som varit grundläggande för utformandet av vår kandidatuppsats. Vi vill tacka Er 

för att ni tog er tid att träffa oss trots att er vardag var fylld med andra viktiga angelägenheter. 

Utan era berättelser om vad som var viktigt för Er, hade vi aldrig lyckats generera fram den 

teori vi presenterar i vår studie.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Maria Hopstadius för det brinnande 

engagemanget och alla de tips och idéer som förde oss vidare i arbetet med vår uppsats. Du 

har ställt upp för oss i vått och torrt och gjort allt för att möjliggöra en så bra uppsats som 

möjligt!   

 

Sist men inte minst vill vi tacka alla våra nära och kära, som så tålmodigt stöttat oss och 

avlastat oss under vårt arbete med uppsatsen. Som vår studie tydligt visar för våra ledare, så 

skulle vi inte heller ha klarat oss utan fungerande sociala relationer. Så nu när arbetet är 

avslutat ska vi se till att vårda dessa extra mycket, för det är med råge bevisat att de betyder 

allt för oss och att vi inte hade kunnat klara oss utan dessa. 

 

Stort tack till er alla! 

 

Anki och Nina 

 

  



 

 

Sammanfattning 
I denna socialpsykologiska uppsats har vi undersökt svenska ledares upplevelse kring 

balansen mellan arbetsliv och privatliv. Ämnet är av relevans att studera då dagens 

föränderliga arbetsvillkor ställer höga krav på de anställdas anpassningsbarhet. Behovet av 

anpassning medför en alltmer komplex tillvaro i hanteringen av en tillfredställande 

gränsdragning mellan dessa domäner. Vårt syfte med studien var att förmedla en förklaring 

och helhetsbild som påvisar vad som är mest angeläget för ledarna i hanteringen av denna 

gränsdragningsprocess. Vi har genomfört en kvalitativ studie, och utifrån syftet och 

frågeställningarna har vi använt Grundad teori som metodval. Det insamlade datamaterial har 

därmed analyserat grundligt med hjälp av transkribering och kodning, som resulterade i 

följande kategorier: Vikten av att upprätthålla sociala relationer, organisatorisk stöttning, 

stöd i privatlivet, stöd via frizon och eget förhållningssätt. Resultatet visar 

sammanfattningsvis att det som möjliggjorde en tillfredställande gränsdragning var ett 

fungerande socialt stöd. Det mest angelägna för ledare var att kunna upprätthålla de stödjande 

sociala relationerna som möjliggjorde en lyckad kombination av arbetet och privatlivet, som i 

sin tur resulterar i ökat välbefinnande genom tillfredställd gränsdragning.   

 

Nyckelord: Flexibilitet, välbefinnande, förändrat ledarskap, gränsdragning, socialt stöd, 

arbetsliv, privatliv och förändrade arbetsvillkor.  

  

  



 

 

Abstract 
In this social-psychological essay we have examined Swedish leaders experience about the 

balance between work and personal life. The topic is relevant to study when today's changing 

working condition puts high demands on the employees' adaptability. The need for adaptation 

involves an increasingly complex existence in dealing with a satisfactory distinction between 

these domains. Our purpose of this study was to convey a statement and overview that 

demonstrates what is most indicate for the leaders in the management of this demarcation 

process. We conducted a qualitative study, and based on the purpose and the issues we have 

used Grounded theory as our method. The collected datasets from semi-structured interviews 

and written submissions have thus analyzed thoroughly by means of transcribing and coding, 

that resulted in the following categories: The importance of maintaining social relationships, 

organizational support, private life support, free zone support, and own approach. The result 

shows that what enabled a satisfactory demarcation was a functioning social support. The 

most important thing for leaders was to maintain the supportive social relationships that 

enabled a successful combination of work and private life, which in turn resulted in improved 

well-being through a satisfied boundary.  

 

Keywords: Flexibility, well-being, change in leadership, boundaries, social support, working 

life, private life and changing working conditions 
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1  Problemområdet 

Något de flesta sociologer är överens om är att människor idag, själva ansvarar för 

utformningen och gestaltningen av sina liv, till följd av större besluts- och handlingsutrymme. 

Människor präglas därför inte i samma utsträckning som förr av tidigare kollektiva 

referensramar, såsom värderingar och traditioner genom släkt- och familjehistoria (Giddens 

1991; Beck, 1998; Sennett 2007). En arena där förändringar av tidigare tillsynes stabila 

värderingar och traditioner tydligt kan iakttas är arbetslivet. Arbetet har idag blivit en symbol 

för den livsstil som människan i övrigt valt att föra. Dock kan detta förknippas med en 

bräckligare trygghetskänsla och ökade krav på människans anpassningsbarhet (Giddens, 

1999; Sennett, 2000). Arbetslivet idag kännetecknas av en allt större demontering av 

organisatoriska strukturer, styrning och minskad arbetstrygghet. Avregleringen av arbeten har 

därmed resulterat i alltmer flexibla arbetsvillkor (Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson, 

2013:106–109). Forskning lyfter fram att arbetet bör vara organiserat på det sätt att anställda 

känner sig motiverade och mår bra. Ett gott arbete är kopplat till frihet med rimliga krav, 

möjlighet till inflytande, stimulans och personlig utveckling (Härenstam & Bejerot, 2010:13). 

Förändrat arbetsliv har också inneburit förändrad syn på ledarskap. Förändringen har för 

ledarskapet medfört större individuellt beslutsutrymme, personligt ansvar och förändrade 

villkor på gott och ont, i såväl den privata som offentliga sektorn. Det primäras idag ett 

adekvat ledarskap, som innefattar ständiga anpassningar till ett flexibelt arbetsliv, krav på 

tillgänglighet, hantering av teknologisk kunskap, samt strategier att lotsa de anställda genom 

förändringar och upprätthållandet av sociala relationer på arbetsplatsen (Fogelberg & 

Sandberg, 2000:55–58; Härenstam & Bejerot, 2010). Dessa krav utmanar ledarnas 

möjligheter till gränsdragning mellan arbetet och det privata livet (Beck, 1995:134).  

 

Frågor huruvida ledare finner en balans mellan de nya villkoren i arbetslivet och den 

förändrade synen på ledarskap, är av intresse för oss i det föreliggande arbetet. 

Utgångspunkten för denna studie är att undersöka hur ledare utifrån sin ledarroll finner balans 

mellan sitt yrkesliv och privatliv. Vi är nyfikna på vad ledarna själva lyfter fram som 

möjliggörande, begränsande och utmanande, i upprätthållandet av balansen mellan rollen som 

ledare och sitt privatliv. Resultaten av studien kan förhoppningsvis bidra med en ökad 

kunskap och medvetenhet kring ledarens situation, och hur denne kan uppleva en tillfredställd 

gränsdragning mellan arbete och privatliv för att i förlängningen skapa ett hållbart 

välbefinnande. 

1.2 Studiens syfte 

Syftet med studien är att få en helhetsbild av hur människor i ledande positioner på svensk 

arbetsmarknad hanterar gränsdragningen mellan sin yrkesposition och sitt liv i övrigt. Med 

människor i ledande positioner menar vi människor med högkvalificerad utbildning, vars 

arbete innehåller självständiga arbetsuppgifter och utökat ansvarsområde. Ansvarsområde kan 

innefatta frågor om ekonomi, utveckling, personal, arbetsmiljö, produktion, marknadsföring 

och kundbemötande. Vi riktar fokus mot aktörens egna handlingar och deras egna upptäckter, 

och syftar därmed till att generera en teoretisk förståelse kring detta. Detta i sin tur innebär att 

studiens ansats är Grundad teori. Syftet resulterar i följande frågeställning: Vad är mest 
angeläget för människor i ledande positioner vid hanteringen av gränsdragningen mellan 

arbetslivet och privatlivet? 
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1.3 Disposition 

Tidigare har vi introducerat vårt problemområde, syfte och frågeställning. I följande avsnitt 

kommer vi presentera tidigare forskning och litteratur inom forskningsområdet, som är 

kopplade till vår insamlade data och därmed relevanta för ämnet. Vidare kommer vi 

presentera vår valda metodologiska ansatts i studien. Avsnittet inleds med en presentation av 

metoden och de olika varianterna av metodologiska angreppssätt som finns inom denna. 

Sedan följer en redogörelse för de ontologiska och epistemologiska ställningstaganden som 

influerat metoden. Vidare presenterar vi vår egen variant av grundad teori och vad som 

inspirerade denna. Vi redogör även för våra egna ontologiska och epistemologiska 

utgångspunkter för studien samt våra etiska ställningstaganden. I nästkommande avsnitt 

presenteras vår datainsamling, där valet av urval och dess kriterier redogörs. Presenterande av 

samtliga respondenter och övrig insamlat material görs även i detta avsnitt. Här redovisas 

även hur vi fått access till fältet. I nästa avsnitt presenteras dataanalysen och dess 

förfaringssätt ingående. Vidare kommer vi redogöra för uppsatsens resultat, vilket är uppdelat 

i kategorier på de sätt som de framkommit ur analysen av vår datainsamling. Sedan kommer 

vi diskutera studiens resultat i relation till syfte och frågeställning samt tidigare forskning. 

Slutligen kommer vi föra en diskussion kring användandet av metoden, studies giltighet samt 

förslag på framtida forskning. 

1.4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Grundad teori är en empirisk förankrad ansats och innebär att sökandet av tidigare forskning och 

litteraturgenomgången sker parallellt med datainsamling och analys, dock inte inledningsvis. 

Litteraturöversikten har varit av betydande roll för att stärka den växande teorin i arbetet, då 

den skildrar konflikten som kan uppstå mellan arbetslivet och privatlivet. Intresset av vad som 

finns på forskningsområdet kopplat till vår studie, har därmed växt fram under analysens gång 

(mer utförlig beskrivning finns i avsnittet Dataanalys). Vi har dock valt för läsares inblick och 

förståelse att presentera det relevanta vi funnit i forskningen och litteraturen i texten nedan.  

 

Härmed följer en tematisk redogörelse över ledarskapets villkor med fokus på faktorer, 

konsekvenser och hantering av arbetets förändrade villkor. Relevant forskning har vi funnit i 

följande databaser Discovery, Google Scholar, Arbline och Sociological Abstracts. Följande 

sökord har använts: ”förändrat ledarskap”, ”ledarskap idag”, ”villkor för ledarskap”, ”arbete 

och chefer”, ”flexibel arbetsliv för chefer”, ”ledares arbetsvillkor”, ”arbete och balans” och 

”välbefinnande på arbetsplatsen”. 

1.4.1 Det goda arbetet 

Forskning om arbetets betydelse för människors fritid har bedrivits relativt länge. 

(Tedenljung, 2001). Arbetslivsforskare är dock överens om att det finns flera faktorer som är 

av betydelse för att uppleva ett välbefinnande i sitt arbete. Bland faktorerna utskiljs 

arbetstillfredsställelse, hälsa och utveckling i kombination med människans egen livssituation 

och förväntningar. Det goda arbetet förknippas oftast med trygghet, rimliga krav, ökat 

inflytande, stimulans, stöd, bekräftelse samt utvecklingsmöjligheter. Avsaknaden av dessa kan 

leda till ohälsa eller vantrivsel (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; 

Härenstam & Bejerot, 2010:13). Studien av Bengtsson (2008) har i syfte att undersöka om det 

svenska arbetslivet har individualiserats och hur genomgripande den således är. Han påpekar 

att individualisering och avtraditionalisering ställer krav på människors identitetsskapande i 

en arbetskontext, kopplat till människors ständiga reflekterande över egna prestationer och 

förmågor (Bengtsson, 2008:6–8). Resultatet visar att arbetets allt mer gränslösa och tänjbara 
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gränser som människor erfar idag, medför att balansen mellan privatliv och arbetsliv rubbas 

allt mer (Bengtsson, 2008:179–183). 

 

Arbetslivsforskare pekar vidare på att även relationer mellan människan och dennes 

arbetsvillkor har blivit allt mer komplexa, då människor reagerar olika på omgivningens 

betingelser. Därmed finns det ett ökat behov att bättre förstå hur människan ställer sig i 

relation till sina arbetsvillkor. Det vill säga vad människan har för egen förståelse, vilja och 

avsikter att hantera sitt arbete i relation till andra livssammanhang (Tedenljung, 2001). I den 

svenska studien av Allvin, Jacobson & Isaksson (2003) undersöktes om arbetsvillkorens 

flexibilitet var lika gynnsam för människor i högkvalificerade arbeten som för arbetsgivarna 

(Allvin m.fl., 2003:10). Resultatet visar att de flexibla arbetsvillkoren innebar för de 

eftertraktade en frihet att välja uppdrag och arbeta mer obestämt, rörligt, acceptabel lönenivå 

och möjlighet till vidare utbildning. Därmed leder det till en ökad kontroll över 

arbetssituationen och erbjöd en möjlighet att efter egna önskemål och kortsiktiga 

framtidsplaner anpassa sitt arbete. Men för de icke konkurrenskraftiga kan sättet att arbeta 

upplevas som en okontrollerad exploatering och resulterar i ett utanförskap. Detta kan i sin tur 

innebära osäkerhet. Osäkerheten påtalar Allvin m.fl (2003:21–53) är kopplad till oklara 

arbetssituationer, sämre kompetensutveckling, löneutveckling, ofrivillig deltid och en 

generellt minskad kontroll över arbetssituationen.  

1.4.2 Flexibilitet på gott och ont 

Forskning visar att det är av vikt att anställda strategiskt använder sig av de flexibla 

arbetsvillkorens inneboende möjlighet. Detta i syfte att påverka sin arbetssituation (Allvin, 

m.fl., 2003:49–50). Ett flexibelt arbetssätt såväl för medarbetare som ledare kan möjliggöra 

en minimering av konfliktupplevelse mellan arbetet och privatlivet. Samtidigt medför det 

även ett sätt att kunna tillmötesgå de nya kraven gällande arbetssituationen (Hill, Erickson & 

Holmes, 2010:352–355). Liknande resultat påvisas i Khallash & Kruse (2010) studie som 

syftar till att undersöka hur skandinaviska arbetsmodeller handskas med de redan påbörjade 

arbetssituationsförändringarna, då de är kända för att ligga i framkant gällande organisering 

av arbetsförhållandena för att bemöta behovet av balans mellan arbete och privatliv (Khallash 

& Kruse, 2010:679–681) Forskarna menar att arbetskraften möter en rad förändringar i 

arbetsvillkoren som både genererar positiva och negativa konsekvenser gällande arbetets 

framtida organisering och de flexibla arbetsvillkoren, som i sin tur kan påverka arbetet och 

privatlivets balansering. Khallash & Kruse (2010) visar två möjliga scenarier, en optimistisk 

och en pessimistisk. Det optimistiska innebär att individen utvecklas till en minientreprenör, 

som lyckas hålla balans i livet oavsett vart eller med vad denne arbetar med. I det optimistiska 

scenariot ingår att organisationer ska kunna behålla hälsosam och produktiv personal, genom 

att erbjuda ett ökat inflytande över individens arbetstid och lönepaket. Detta i sin tur leder till 

omsorg för arbetskraften med en möjlighet att på ett tillfredställande sätt uppnå en livsbalans, 

samt knyta ett starkt lojalitetsband gentemot arbetsgivaren (Khallash & Kruse, 2010:683–

684). Det pessimistiska scenariot visade och andra sidan att livsbalans är omöjlig att 

upprätthålla. Detta på grund av tuffa ekonomiska premisser, ökad konkurrens och enbart 

fokus på vinst och produktivitet vilket avhumaniserar arbetstillvaron. Det pessimistiska 

scenariot där arbetskraften drivs till långa och hårda dagar förknippas med en rädsla att stå 
utanför arbetet, och där balans mellan arbete och privatliv är av en lyxtillvaro (Khallash & 

Kruse, 2010:684–685).  

 

Den nya flexibla arbetsutformningen innebär vidare att tjänster utformas efter ett ramverk 

som gynnar såväl arbetsgivare som arbetstagare. (Hill, m.fl., 2010: 349–350). Detta är ett 

resultat som lyfts fram i en amerikansk studie av Breaugh & Frye (2008) vars syfte var att 
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utforska vikten av familjevänliga anställningsvillkor för ett upprätthållande av balans mellan 

arbete och familjeliv. Villkoren för en balans handlar om möjlighet till telekommunikation, 

arbeta hemifrån, flexibla arbetstider, samt stödjande bemötande från arbetsledare gällande 

frånvaro på grund av familjeangelägenheter (Breaugh & Frye, 2008:345–346). Uppfylls inte 

dessa villkor uppstår konflikt och därmed obalans mellan arbete och privatliv. Lösningen som 

Breaugh & Frye (2008) påvisar handlar om att organisationerna behöver öppna upp för en 

möjlighet att de anställda själva ska kunna påverka arbetsvillkoren. Bland resultaten i studien 

kan uppläsas att de anställda som upplever en större kontroll över det egna schemat upplever 

positiva effekter. Vikten av att arbetsuppgifter som utförs i hemmet ska ske på frivillig basis 

lyfts även fram i resultatet (Breaugh & Frye, 2008:349–350). Arbetsledarens inställning och 

stöd har också setts som en viktig faktor för att den anställde ska uppleva flexibiliteten som en 

möjlighet. Breaugh & Frye (2008) drar slutsatsen att organisationen bör kunna erbjuda 

möjligheten till flexiblare arbetsvillkor för de som känner en konflikt mellan arbetslivet och 

familjelivet. Samtidigt som de bör träna sina arbetsledare i adekvat stöttning och uppmuntran 

så att alternativen kan användas utan känslor av lojalitetskonflikt (Breaugh & Frye, 2008:350–

351). 

1.4.3 Ledarskap idag 

Utifrån de nya gränslösa arbetets villkor visar forskning att en förändring av ledarskapets 

utformning har skett inom organisationer. Ett traditionellt ledarskap kännetecknades av en 

yrkestitel där en formell position antogs med större maktutrymme. Ledarens uppgifter innebar 

främst verksamhetsplanering, budgetplanering, rekrytering av personal, samt att fastställa 

roller inom organisationen. Arbetet som ledare bar kännetecken av att vara strategiskt, 

långsiktigt och proaktivt. Målet var strategiskt motiverande av personalen för att på 

effektivaste sätt genomföra arbetsuppgifterna för att nå de organisatoriska målen (Avolio, 

Walumbwa & Weber, 2009:428). I samband med den förändrade arbetsorganiseringen har 

även andra uppdrag tillkommit ledaren, vilket innebär en alltmer personlig involvering. Som 

ledare idag arbetar ledaren istället aktivt för medarbetarskap, delaktighet samt mot en 

långsiktig hållbarhet (Yukl, 2012:85–88). 

 

Dagens förändrade ledarskap påvisas även i forskning. Fogelberg & Sandbergs (2000) 

forskningsrapport visar att svenska ledare idag handskas med frågor kring 

internationalisering, teknikutveckling, ökade kvalitetskrav, och verkar i en ökad 

konkurrenssituation (Fogelberg & Sandberg, 2000:44–46). Till följd av detta har en 

organisering av personalen skett till målstyrda arbetsgrupper som kännetecknas av 

processinriktat teamarbete. Detta har således även förändrat synen på ledarskapet och ny 

problematik har medförts. De alltmer självstyrda gruppernas krav och förväntningar handlar 

idag om ledaren som person, ledarstilen, och kompetensen. Ledarens inställning till den nya 

formen av kontroll som har utvecklats inom organisationen är viktigare än någonsin, då 

styrningen handlar om implementering av idéer och värderingar, för skapandet av en 

organisationskultur av laganda där gemensam utveckling av verksamheten sker (Fogelberg & 

Sandberg, 2000:46–49). Ett gott ledarskap menar Fogelberg & Sandberg (2000:55–58) 

förknippas med ett relations- och förändringsorienterat förhållningssätt. Tidigare 

auktoritetsrollen har därmed blivit ersatt av personliga egenskaperna så som integritet, 
delegeringsförmåga, helhetssyn och mångkulturell kompetens. Ledarna är inte idag 

yrkesexperter i samma utsträckning, utan använder sin expertis i syfte att påverka och driva 

fram förändring inom verksamheten, samt hantera grupprocesser för att nå de organisatoriska 

målen.  
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Dagens ledarskap förknippas med en stark kommunikativ kompetens. Detta är någonting 

Johansson, Miller & Hamrin (2011) i sin svenska sammanfattande rapport har fördjupat sig i. 

Forskarna påvisade att ledaren med hjälp av sin öppenhet och närvaro kan leda till att såväl 

organisationen samt medarbetaren uppnår sina mål. (Johansson, m.fl., 2011:2–3). En bra 

kommunikationsförmåga sammanfattar Johansson m.fl. (2011) med följande förmågor hos 

ledarna: att kunna strukturera, utveckla, interagera och representera. Studien visar att dessa 

förmågor kan förbättrar resultat och prestation på såväl individ-, grupp- samt 

organisationsnivå (Johansson, m.fl., 2011:8–10). Ledarens kommunikativa förmåga krävs av 

organisationerna att denna sätts i relation till rådande arbetsförhållanden och villkor. Det 

kommunikativa ledarskapet är av vikt att uppmärksamma och förbättra framhäver Johansson, 

m.fl. (2011) då den har ett stort inflytande på medarbetares prestationer, attityder och 

välbefinnande. Ett kommunikativt ledarskap skapar en förebild för medarbetarna och utgör en 

nyckelkompetens för företagen (Johansson, m.fl., 2011:5–6). 

1.4.4 Hälsofrämjande åtgärder 

Även den europeiska forskningen av Grönlund (2007) påtalar vikten av organisationens stöd 

för ett bättre välbefinnande. Syfte med studien är att undersöka om arbetstagarens kontroll i 

det egna arbetet innebär en negativ gränslöshet (Grönlund, 2007:15–16). Resultatet visade att 

ohälsa och eventuell stressupplevelse kan motverkas med hjälp av kontroll i arbetet. 

Resultatet visade också att gällande den svenska arbetskraften innebar kontroll inte övertid 

eller längre arbetsveckor. Kontroll innebar däremot att konfliken mellan familj och arbete 

dämpades då de själva kunde anpassa arbetet (Grönlund, 2007:20). Dock visar resultatet att en 

allt för hög kontroll emellertid kan leda till mer övertidsarbete. För de individer som besatt en 

ganska eller mycket låg kontroll i arbetet var risken väldigt hög att en konflikt mellan arbete 

och familj uppstod (Grönlund, 2007:18).  

 

Även den Amerikanska studien av McNamara, Pitt-Catsouphes, Matz-Costa, Brown & 

Valcour (2012) pekar på likartade tendenser. Studiens syfte var att undersöka relationen 

mellan kravet på antalet arbetade timmar per vecka, och den anställdas upplevelse av 

tillfredställande balans mellan arbete och familjeliv (McNamara, m.fl., 2012:283). Det visade 

sig att flexibla arbetsvillkor samt organisatorisk stöttning var av betydelse i relationen mellan 

upplevd balans eller obalans i arbete och privatliv. Resultatet visade att de anställda mäktar 

med en längre arbetsvecka, oavsett antalet arbetade timmar, om denne upplevde en balans 

mellan de dessa domäner. Skulle däremot balansen upplevas som låg, kunde en lång 

arbetsvecka uppfattas som extremt pressande oavsett antalet arbetade timmar. Avgörande för 

upplevelse av balans påstår McNamara, m.fl. (2012) är huruvida individen kan påverka sin 

egen arbetssituation med hjälp av flexibla arbetsvillkor och en stöttande organisatorisk kultur. 

På detta sätt är inte antalet arbetade timmar avgörande för balansen mellan arbetslivet och det 

privata livet (McNamara m.fl., 2012:289–292). 

1.4.5 Socialt stöd 

Att ett socialt stöd är av vikt i upprätthållandet av en livsbalans påvisar Holt-Lunstad, Smith 

& Layton (2010) i sin genomgång av 148 olika studier från hela världen. Sociala relationer är 

väsentlig för människans hanterande och begripliggörande av den omvärld den verkar i (Holt-

Lunstad, m.fl, (2012:2). Studien visar att de sociala relationerna i människans liv har en 

avgörande roll för människans hälsa, och dödlighet. Holt-Lundstad, m.fl. (2010) påvisar att 

betydelsen av dessa är så stor att de sociala relationerna är viktigare än att leva ett hälsosamt 

liv genom att äta rätt kost och motionera. Resultatet visar att de människor som upplevde 

goda sociala relationer hade ökat överlevnadschansen med 50 % (Holt-Lunstad, m.fl, 2012:8-

9).  Denna siffra blev gällande oavsett faktorer som ålder, kön, grundläggande hälsostatus och 



12 

 

dödsorsak. Detta anses kunna vara betydande för en medvetenhet att undvika isolering av 

människor, då bristen på mänsklig kontakt och stimulans via sociala relationer påverkar 

hälsan negativt (Holt-Lunstad, m.fl, 2012:13–14) Till följd av denna studie står det klart att all 

social gemenskap är en viktig del av människans liv, och att goda sociala relationer är 

förutsättningen för att människan ska kunna uppleva en god livskvalité och bevara hälsan.  

 

Forskningen visar att de alltmer föränderliga arbetsvillkoren och det personliga engagemanget 

i arbetet ökar risken för potentiell ohälsa för både arbetare och ledare. Det personliga 

engagemanget och avsaknaden av sociala relationer kan medföra svårigheter i gränssättningen 

mellan arbetslivet och privatlivet, och bidra till stressupplevelse kring detta. (Allvin m.fl., 

2006:108–109). I den tyska studien av Unger, Niessen, Sonnentag, Neff (2013) påvisas 

betydelsen av sociala relationer och möjliggörande organisationer för en upplevd balans i 

arbetslivet och privatlivet. Syftet i studien var att undersöka huruvida det finns samband 

mellan förvärvsarbetande pars relationer och välbefinnande i relationen baserat på tiden som 

tillbringas på arbetet (Unger, m.fl., 2013:283). Resultatet visar att när paren upplever kvalitet 

och välbefinnande i sitt förhållande spenderas mer tid på arbetet. Upplevdes istället 

relationsproblem spenderade paren färre timmar på arbete. Resultatet indikerar därmed att en 

positiv upplevelse i relationen är fördelaktigt för arbetet, och därför är tillgången till andra 

resurser och flexibla alternativ i arbetssituationen av vikt, för att möjliggöra denna 

tillfredställelse i relation (Unger, m.fl., 2003:66–169). 

 

Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) påvisar även dem betydelsen av sociala relationer. I 

deras studie syftar de till att undersöka vilket stöd svenska ledare behöver för möjliggörande 

av ett bra och hållbart ledarskap. Hållbarheten är en signifikant faktor för ledarnas egen hälsa, 

arbetsförmåga och vilja att fortsätta med uppdraget. Stress samt överbelastning och andra 

sidan hindrar att en balanserad arbetsnärvaro ska uppnås (Dellve, m.fl., 2013:870). Resultatet 

visade att den personliga inställningen till befattningen, samt ett stödjande privatliv har stor 

betydelse för undvikande av stress och ett långsiktigt bevarande av sin hälsa, vilket var av vikt 

för distansupplevelsen till uppdraget. Vilket stöd en ledare är i behov av baseras på ledarens 

egna erfarenheter och upplevelsen av kontroll i uppdraget. De ledare med kort erfarenhet av 

ledarskap och de med stort kontrollområde, hade störst behov av stöttning från såväl 

organisationen som privatlivet. Dock var det vardagliga stödet i privatlivet av stor betydelse 

för samtliga ledare för att upprätthålla ett hållbart ledarskap och i privatlivet kunna distansera 

sig från det (Dellve, m.fl., 2013:872–875). 

1.4.6 Reflektioner kring tidigare forskning och litteraturgenomgång  

I vår sökning av tidigare forskning har vi förstått att vårt forskningsområde är väldigt väl 

utforskat och många studier och undersökningar har därför redan gjorts på detta område. 

Arbetslivets förändrade villkor och dess hälsoeffekter samt ledarskapet utveckling är gediget 

undersökt och många olika perspektiv existerar redan i forskningsvärlden. Dock anser vi att 

det finns en form av kunskapslucka vad gäller dessa områden kombinerade med varandra på 

en individnivå. Hur påverkas ledare och deras gränsdragning utav modernitetens utveckling i 

arbetslivet. Att se detta fenomen ur ett socialpsykologiskt perspektiv var därav av stort 

intresse för oss, för att utveckla denna kunskapslucka i forskningsvärlden. För reflektioner 
kring tidigare forskning kopplat till vår egen studie se avsnittet tidigare forskning i avslutande 

diskussionsdelen.  
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2  Studiens ansats  

2.1 Grundad teori  

Det finns två typer av metodologiska angreppssätt inom samhällsvetenskaplig forskning, det 

kvalitativa och det kvantitativa. I kvantitativa studier premieras att beskriva, förklara och 

bevisa samband. Här är målet att utforska hur vanligt ett fenomen är och söka det som är 

generellt och universellt. Kunskap mäts inom detta angreppssätt med hjälp av statistiska 

analyser.  Det kvalitativa innebär ett tolkande angreppssätt med syftet att utifrån människans 

perspektiv kunna förstå dess handlingar i vardagliga livet. Det innebär en subjektiv position 

för forskaren då människans erfarenheter, värderingar och fakta inte går att skilja åt från den 

levda verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2008:17–19). Vårt syfte har varit att finna en 

helhetsbild av hur människor i ledande positioner på svenska arbetsmarknaden hanterar 

gränsdragningen mellan sitt arbete och det privata livet. Syftets ändamål har inneburit ett 

kvalitativt forskningsintresse, för att skapa en förståelse snarare än en förklaring av mätbara 

resultat utifrån ett aktörsperspektiv.  

 

Eftersom vår studie var av upptäckande karaktär, sågs grundad teori (GT) som ett lämpligt 

metodologiskt angreppssätt. Som tidigare påvisats har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

inriktning i insamlandet av vår empiri, även då GT är användbar både i den kvalitativa och 

kvantitativa inriktningen (Glaser & Strauss, 1967:18). Metoden har hjälp oss att på ett 

organiserat sätt analysera och bearbeta studiens insamlade data. Den var även passande för att 

generera en teori kring ett sådant komplext socialt fenomen, som ledarens process att skapa en 

gränsdragning mellan sitt arbetsliv och privatliv. GT passade också väl till vårt syfte i studien 

då vår avsikt var att åstadkomma ett praktiskt inriktad resultat, vilket möjliggjorde ett 

rättfärdigande av vår teori baserat på vetenskapligt stöd i empirin (Guvå & Hylander, 2003:5 

Hartman, 2001:46).  

2.2 Symboliska interaktionismens influenser  

Grundad teorins ontologiska och epistemologiska ställningstagande har influerats av flera 

traditioner. Den mest inflytelserika är symboliska interaktionen (Hartman, 2001:24). 

Symboliska interaktionismen utvecklades på 1920-1930-talet och har sina rötter i 

Chicagouniversitetet. Denna tradition grundar sig på att verkligheten är under ständig 

konstruktion i all interaktion mellan människor. Människan blir till och existerar endast 

genom relationer i den sociala tillvaron (Hartman, 2001:28–29). Livets erfarenheter och 

interaktioner skapar och återkapar den historia och verklighet som människan bär på. Det är 

med hjälp av denna historia som människan kan navigera och uttrycka sig i vardagen. 

Individen skapar därmed mening i tillvaron genom en ständig föränderlig process. Dessa 

kunskapsteoretiska influenser från symboliska interaktionismen medför för GT att intresset 

ligger i att fånga varje individs unika upplevelse. Fokus ligger i den underbyggda symboliken 

och de redan existerade relationerna i den undersökta sociala miljön.  

 

Det är av intresse då det påverkar hur individen både aktivt skapar och formas efter gällande 

förutsättningar. En symbolisk interaktionistisk hållning har för oss inneburit fokus på 

processer, där vi tittat på de problem som lyfts fram, hur de kan hanteras genom gällande 
förutsättningar. Samt vilka konsekvenser det kan resultera i. Snarare än att redogöra för 

statiska verklighetsuppfattningar, då individer ständigt genomgår en utvecklingsprocess 

(Blumer, 1969; Guvå & Hylander, 2003:11, 28–30). Inspirerade av symboliska 

interaktionismens betoning på menings- och handlingsskapande, har vi öppet i analysen frågat 
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vad som egentligen händer i materialet (Glaser, 1987). Det har möjliggjort att vi kunnat 

förhålla oss reflexivt till vår egen historia och dess påverkan. Resultatet har därmed skapat en 

rättvis bild av det som framkom av empirin. 

2.3 Olika varianter av grundad teori  

Klassisk GT grundades av Glaser och Strauss (1967), men utvecklades senare av Strauss & 

Corbin (1990). Gemensamt för GT är att med hjälp av metoden undersöka ett socialt 

sammanhang ur människans perspektiv, och upptäcka vad som är huvudproblemet och hur 

detta hanteras (Hartman, 2001:27).  

 

Den klassiska varianten förknippas oftast med Glaser. Enligt klassisk GT inleds 

forskningsprocessen så förutsättningslöst som möjligt, för att undersöka vad insamlad data 

berättar om fenomenet. Ingen frågeställning är på förhand formulerad, då denna kan styra 

forskningen (Hartman, 2001:40). Forskningsprocessen ska istället präglas av induktion och 

teorikänslighet, vilket innebär att tidigare teorier eller forskning inte ska tas i beaktande under 

forskningens gång. Målet är inte att verifiera redan tidigare teorier, utan istället generera en ny 

teori grundad i empirin (Glaser, 1998:67; Guvå & Hylander, 2003:78). Den växande grundade 

teorin genereras utifrån ett empirinära förhållningssätt och inte från tidigare forskning eller 

litteratur inom området. Litteraturgenomgången får aldrig ske förrän den grundade teorin 

anses nästintill komplett, då risk att tidigare litteratur färgar av sig på materialet. Glaser 

rekommenderar dock att metodlitteratur bör läsas under hela forskningsprocessen, för att skapa en 

ökad förståelse för metodens principer och tillvägagångssätt (Glaser 1998:67).  
 

I den utvecklade GT versionen av Strauss och Corbin (1990) anses den grundade teorin 

byggas upp som en produkt av empirin, tillsammans med forskarens erfarenheter och en 

teoretisk referensram (Guvå & Hylander, 2003:82). Att kunna utnyttja sin förförståelse menar 

Strauss & Corbin hjälper forskaren att rama in och lägga fokus på just det som är relevant att 

utforska. Det möjliggör gör att den grundade teorin på djupet kan definiera de egenskaper ett 

fenomen har (Strauss & Corbin, 1990:38). I den utvecklade varianten är forskaren mer 

benägen att använda sig av egna erfarenheter, teorier och forskning relaterat till området. 

Detta hjälper forskaren att hitta nya infallsvinklar i empirin. (Hartman, 2001:98). Till skillnad 

från den klassiska Glasers GT som förespråkar ett induktivt förhållningssätt, arbetar forskaren 

mer deduktivt i den utvecklade versionen (Guvå & Hylander, 2003:79).  

2.4 Vår variant av GT 

Studien och dess metod har utnyttjat en utvidgad och kombinerad metod inspirerad av såväl 

Glasers klassiska variant, som Strauss & Corbins mer utvecklade variant. I och med detta har 

vi valt att inte att dela in vår variant av GT i någon specifik traditionell stil, utan våra 

beskrivningar av GT är influerade av såväl Glaser som Strauss & Corbins metodologiska 

tankar, tillvägagångssätt och metodbeskrivningar. Vår variant av GT blev ett resultat av 

jämförandet mellan böcker av metodgrundarna och deras anhängare. Detta förfaringssätt 

sammanfaller med Glasers rekommendationer vad gäller utformningen av metoden (Guvå & 

Hylander, 2003:79). 

 

Till skillnad från Glasers uppfattning om riskerna att utgå från sin egen förförståelse, där han 

ser att vi som forskare redan i en inledande fas kan vara alltför styrande kring vad som är 

viktigt att undersöka (Hartman, 2001:40), har vi i vår variant av GT ändå låtit oss laborera 

med våra varierade erfarenheter av arbetslivet. På detta sätt har vi kunnat fokusera på en 

mindre del av ett redan tidigare välkänt och gediget utforskat område, då vi i ett tidigt skede 
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valde att inta ett aktörsperspektiv för att fånga individens hantering av balans mellan 

arbetslivet och privatlivet. Därmed har vi här använt oss av Strauss & Corbin (1990) tankesätt 

och på ett fokuserat sätt kunnat rama in och närma oss fältet som vi varit intresserade av att 

undersöka. Då vi i den inledande fasen valt att arbeta deduktivt genom att föra in våra egna 

erfarenheter men förhålla oss självkritiskt till dessa, har det underlättat vårt sökande av 

väsentligheter inom studieområdet och på ett adekvat sätt kunna se och tolka data. 

Förförståelsen har därmed hjälpt oss att göra det svårbegripliga lättare begripbart, men också 

hjälpt oss att ställa relevanta följdfrågor i intervjusammanhang. Vi har dock ständigt fört 

samtal oss emellan angående vår förförståelse och dess möjliga inverkan på resultatet (Glaser 

& Strauss, 1967:3). 

 

Centralt för oss har varit att följa den forskningsdesign som genomgående i GT förknippas 

med objektiv teorigenerering, och enligt Glaser är det principen av objektiv teorigenerering 

som möjliggör ett disciplinerat och systematiskt sätt att säkerställa att framväxten av teorin 

har skett på empirisk grund, snarare än utifrån färdiga teoretiska raster eller subjektiva 

värderingar (Glaser, 1978:2). Vi har valt att använda oss av en objektiv teorigenerering inom 

GT som enligt Glaser kännetecknas av tre olika faser, den öppna, selektiva och teoretiska 

fasen. I dessa faser finns tydliga regler att följa och endast ett systematiskt efterföljande av 

dessa legitimerar att resultatet bidrar till en grundad teori (Hartman, 2001:37–38). För en mer 

utförligare beskrivning av dessa faser och dess förfaringssätt, se avsnittet Dataanalys.  

 

För att nå målet att generera en teori baserat på empiri, har vi till skillnad från Glasers 

induktiva tillvägagångssätt och Strauss och Corbins mer deduktiva tillvägagångssätt, använt 

oss av ett förenat induktivt och deduktivt tänkande i vår forskningsprocess. Det induktiva 

förhållningssättet präglade hela vår forskningsprocess då vi lät data frambringa allt som var av 

relevans kring vårt intresseområde, snarare än att låta oss styras av redan förutbestämda 

frågeställningar eller tidigare teoretiska tankar vi bar med oss. Detta i likhet med Glasers 

klassiska GT anda, där teorikänslighet ska uppvisas och tidigare teorier i ett initialt skede inte 

ska tas i beaktande (Glaser, 1998:67; Guvå & Hylander, 2003:78). Det deduktiva 

förhållningssättet genomsyrade även den hela forskningsprocessen, då vi som forskare, precis 

som Strauss & Corbin förespråkar, ständigt jämförde det tidigare framkomna hypoteser, 

begrepp och kategorier med nytt insamlat material. Därmed kunde vi påvisa att den tidigare 

insamlade data hade tillräcklig giltighet för grundandet av en teori. Det förenade induktiva 

och deduktiva förhållningssättet baseras därmed på att vi parallellt arbete med urval, 

datainsamling och analys. Det vill säga att vår forskningsprocess inte varit en linjär process 

(Hartman, 2001:23–27).   

 

Detta kombinerade av förfaringssätt vad gäller både Glaser och Strauss & Corbin har 

möjliggjort att vi på bästa sätt kunnat utforma ett passande tillvägagångssätt till vår studie i 

linje med GT.  
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Figur 1: Vår variant av GT  

Denna figur visar en schematisk bild över vilka influenser vår egen GT bygger på. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Etik 

En god forskningsetik vid studier där människor ingår är ett måste. Då vår datainsamling 

mestadels bestod av intervjuer har det varit av stor vikt för oss att vi följer de etiska principer 

som finns, allt för att deltagandet i denna studie inte skall medföra några eventuella negativa 

risker. Det har därmed varit vårt ansvar som forskare att utförandet av datainsamlingen 

överensstämmer med de etiska övervägandena (Kvale & Brinkmann, 2009:77–78).  

 

Samtliga deltagare i vår studie har själva valt om de vill medverka eller ej, detta i och med att 

de själva via telefon och mejl har fått gett samtycke till att delta. En beskrivning kring 

studiens syfte, dess tillvägagångssätt och deltagarens bidragande betydelse, har presenterats 

vid varje intervjutillfälle. Alla deltagare blev även informerade om att deras medverkan 

skedde på deras villkor och att deltagandet därför var frivilligt och kunde avbytas när de ville. 

Vidare informerade vi att allting som uppkommer under intervjutillfället endast kommer att 

användas i forskningssyfte och informationen kommer därmed att behandlas med största 

sekretess. Vi talade även om att tystnadsplikt råder kring personuppgifter och att alla 

deltagare därmed kommer att avidentifieras, vilket omöjliggör att någonting i studien går att 

spåras tillbaka till någon av deltagarna. Innan själva intervjun satte igång bad vi om tillåtelse 

att få spela in intervjuerna, samtidigt som vi försäkrade dem om att all inspelat material 

kommer att raderas så fort studien är klar. Viktigt för oss har även varit att skapa en trygg och 

gemytlig miljö där såväl vi som deltagarna kunnat vara avslappande och känna oss väl till 

mods (Vetenskapsrådet, 2012). 

Symbolisk 
interaktionism 
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Induktivt och 
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förhållningssätt 

Vår variant 

av GT 



17 

 

3  Datainsamling  

I linje med GT har urval, datainsamling och analys pågått parallellt, allt för att under studiens 

gång kunna uppnå teorietisk mättad i de olika faserna i forskningsprocessen som förekommit i 

studien (Hartman, 2001: 40-41). Nedan presenterar vi vår datainsamling.  

3.1 Urval och deltagare 

3.1.1 Öppet urval  

Vi har inledningsvis i den öppna fasen valt att använda oss av ett öppet urval. Urvalet 

möjliggjorde att vi utifrån vårt valda forskningsområde strategiskt kunde välja vilja personer 

och publicerat material som överensstämde och kunde tillföra någonting till vårt område. 

Därmed var vårt urvalskriterium för intervjuer i denna fas individer som var ledare inom den 

svenska arbetsmarknaden. Varken kön eller ålder har varit av betydelse då fokus ligger på att 

undersöka sociala fenomenet i sig och inte specifika individer, därmed var intresset vänt mot 

handlingar och relationer (Glaser, 1998:8; Hartman, 2001:64). Urvalskriterium för resterande 

data var att data skulle vara av relevans för vårt problemområde. Urvalet av data och deltagare 

har därefter styrts i linje med analysprocessen och kunskapsmättnaden (Hartman, 2001:71–

72).  

3.1.2 Teoretiska urval 

För att belysa och utvinna optimal information kring vårt problemområde har vi 

fortsättningsvis använt oss av ett teoretiskt urval. Detta urval är en strategi i GT som 

möjliggjorde att resultatet visade vägen för vidare datainsamling. Det teoretiska urvalet har 

baserats på resultatet av tidigare dataanalys och med hjälp av vår redan infångade teoretiska 

medvetenhet. På detta sätt kunde vi förstå innebörden i materialet, och vidare rikta in oss på 

den information vi behövde för att kunna fördjupa vår kunskap (Strauss, 1987:38–39; Guvå & 

Hylander, 2003:34–35). De två kriterier inom det teoretiska urvalet som vi tog fasta på var 

ändamål och relevans. Ändamålskriteriet fylldes då vi samlade in nytt datamaterial som kunde 

ge oss ytterligare information som var kopplat till våra existerande kategorier och egenskaper. 

Även relevanskriteriet uppfylldes då begreppen och kategorierna som uppkom fick utgöra 

grunden för vår teori, då de visat sig vara väsentliga för vårt forskningsområde. Genom 

användandet av dessa kriterier återspeglades att vi anpassat våra urval till att överensstämma 

med tidigare analys och den fas undersökningen befann sig (Hartman, 2001:70–71). Därmed 

förekom inget förutbestämt urval då det teoretiska urvalet möjliggjorde en process av konstant 

jämförelse. Jämförelsen visade för oss vilken slags data som vidare borde samlas in för att 

fylla upp de kunskapsluckor som framkom allt eftersom i studien (Glaser & Strauss, 1967:62, 

Hartman, 2001:67–68 ). Detta resulterade i mer djupgående beskrivningar om vad som var 

angeläget för ledarna i vår målgrupp, i processen att skapa en tillfredställande gränsdragning 

mellan arbetet och privatlivet (Bryman, 2008:434–436, Patton, 2002:238–239).  

3.1.3 Deltagare och källor  

I den öppna fasen bestod vårt intervjuurval av en kvinnlig arbetsledare, en kvinnlig skolchef, 

en manlig personalchef och en manlig politisk ledare. Det övriga urvalet bestod av två 

tidningsartiklar om gränslöst arbete och en podcast om stadsministern. Valet av dessa urval 

baserades på att få så stor bredd som möjligt i vårt urval och därmed kunna fånga upp en så 

detaljrik och trovärdig grund som möjligt, för vår slutligen genererade teori. Detta är helt i 

enighet med GT, då allt räknas som data inom denna metod (Glaser, 1998:8). 
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I den selektiva fasen bestod vårt urval av tre intervjuer, samtliga intervjudeltagare var män 

med uppdrag som avdelningschef, projektansvarig och restaurangchef. I denna fas började 

även vår inläsning av aktuell tidigare forskning och litteratur relaterat till vår funna 

kärnkategori. Fördjupningen i forskning ledde till att vi kunde skapa en större förståelse för 

vårt eget forskningsområde, och därmed mer ingående gå vidare i forskningsprocessen 

(Hartman, 2001:97–98) Vi baserade våra sökord till de nyckelord som framkom i tidigare 

analyser kring kärnkategorin.  

 

I den teoretiska fasen bestod urvalet av ytterligare två intervjuer med kvinnliga deltagare, den 

ena var ställföreträdande anläggningschef inom detaljhandeln och den andra var 

egenföretagare i servicesektorn. Urvalet innehöll även en självberättelse av en manlig 

gruppchef inom detaljhandeln.   

 

3.1.4 Respondenter  

Nedan kommer en beskrivning över samtlig data och deltagare i studien. Även datum när data 

samlades in presenteras i texten.   

  

Artikel 1 (140405) 

Artikeln är tagen ur tidningen Tvärsnitt. Den behandlar det gränslösa och flexibla arbetslivets 

tillgänglighet och dess påverkan på anställdas balans i livet. Fokus låg på de möjligheter som 

idag fanns att utföra arbete utanför arbetsplatsen, via den snabba tekniska utvecklingen. 

 

Artikel 2 (140405): 

Artikeln är tagen ur Chefstidningen. Artikeln handlar om människans möjligheter att utforma 

det egna arbetet inom det gränslösa och flexibla arbetslivet. Gällande de möjligheter som 

individen har att påverka beroende på arbetsbelastningen. 

 

Podcast (140406): 

Podcasten är tagen från internetsidan Värvet. Den behandlar statsministerns dilemma i 

upprätthållandet av en balans mellan arbetslivet och privatlivet, då han besitter en 

ledarposition med höga ansvarskrav. Ansvarsuppdraget påverkar graden av professionellt 

förhållningssätt, anpassat beteende och eftertänksamhet.  

 

Respondent 1 (140406):  

Detta är en kvinna på 51 år vilken arbetar som gruppsamordnare inom förskoleverksamheten 

sedan 10 år tillbaka. Hennes ledaruppdrag och ansvar består av att öka personalens 

välbefinnande genom hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och implementering av gällande 

verksamhets- och läroplan. Hon har även ledarerfarenheter av att i projektform jobba med 

personalutveckling och utbildning.  

 

Respondent 2 (140407):  

Detta är en kvinna på 62 år vilken just nu arbetar som skolchef sedan 4 år tillbaka. Som ledare 

innebär hennes ansvarsområde att verkställande politiska beslut i nära samarbete med berörda 

myndigheter och elever. Med arbetsuppgifter gällande pedagogik, ekonomi, 

budgetuppföljning, personalrekrytering. Andra relevanta ledarerfarenheter hon besitter är att 

hon har arbetat som rektor i 20 år.  
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Respondent 3 (140409):  

Detta är en man på 49 år. Han arbetar för tillfället som personalchef på ett litet svenskt 

industriföretag sedan ett flertal år tillbaka. Ledaruppdraget gäller hanterande av övergripande 

uppgifter gällande företagets personal. Konkreta arbetsuppgifter är inom rehabilitering, 

rekrytering och utarbetning av arbetspolicyn.  

 

Respondent 4 (140409):  

Detta är en man på 59 år vilken arbetar med ett politiskt förtroendeuppdrag sedan väldigt 

många år tillbaka. Som ledare i kommunen innebär hans ansvarsområde att verka för 

kommuninvånarna bästa tillsammans med andra tjänstemän genom att nätverka, representera, 

administrera och sammanträda. 

 

Respondent 5 (140417):  

Detta är en man på 43 år. Han arbetar som avdelningschef inom elförsörjningsbranschen 

sedan 10 år tillbaka. Ansvarsområdet i hans ledaruppdrag är verkställande av organisatoriska 

beslut samt innefattar eget ansvar inom resultat, budget, personal, inköp och förhandling. 

 

Respondent 6 (140417):  

Det här är en man på 39 år. Hans ledaruppdrag består av att vara projektansvarig inom data- 

och telekombranschen. Han ansvarar för även samverkan, produktutveckling, verkställande 

och administration. Uppdraget har han arbetet med sedan 8 år tillbaka.  

 

Respondent 7 (140422):  

Det här är en man på 26 år. Han arbetar som restaurangchef sedan 8 år tillbaka. Som ledare på 

företaget innebär hans ansvar beslut och verkställande kring frågor gällande personal, 

ekonomi, verksamhet och restaurangmeny.  

 
Respondent 8 (140430): 

Detta är en kvinna på 24 år, vilken arbetar som ställföreträdande anläggningschef inom 

detaljhandeln sedan 3 år tillbaka. Hennes ledaruppdrag består av ansvarsområden som rör 

schemaläggning, rekrytering, miljö, beställning och verksamhetens resultat.  

 

Respondent 9 (140502):  

Det här är en kvinna på 38 år. Hon arbetar som egen företagare inom servicebranschen sedan 

18 år. Som ledare av sitt företag innebär ansvaret hela företaget vad gäller personal, resultat 

och verksamhetsdrift.  

 

Självberättelse 1 (140506): 

Det här är en man på 32 år. Han arbetar som gruppchef inom detaljhandeln och har gjort de 

det senaste året. Ansvarsområdet innebär medarbetaransvar, där uppgifter innefattar 

hanterande av uppföljningssamtal samt rehabiliteringssamtal. Ledarskapsrollen innebär även 

ett stort administrativt- och planeringsansvar. 
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3.1.5 Access till fältet 

För att komma i kontakt och få tillträde till människor som ville medverka i vår studie, 

började vi i ett tidigt skede att leta efter ett fåtal relevanta personer i ledande positioner. De 

potentiella deltagarna kontaktades via telefon eller mejl och vi presenterade oss och beskrev 

vår studie och dess syfte. Alla tillfrågade ställde upp i vår studie, och därmed fortlöpte 

kontaktandet av samtliga urvalsrespondenter på samma sätt med framgång. Dock bör påpekas 

att vissa medverkade personer blev aktuella genom andra deltagares rekommendationer, då de 

med hjälp av den egna arbetssituationen hade kännedom om andra personer som de specifikt 

trodde hade erfarenheter kring vårt undersökningsområde. Därefter bokades en tid och plats 

för intervjun som deltagarna själva fick bestämma, dock pointerades att en avskild miljö var 

att rekommendera. På detta sätt ökade chansen att respondenterna kunde känna sig trygga och 

avslappnade, och därmed möjliggöra att intervjun ledde till djupare samtal med rik 

information. 

3.1.6 Intervjuer  

Intervjuerna valde vi att dokumentera med digital inspelning och kompletterade med 

nedskrivna anteckningar. Vi valde att spela in trots att Glaser rekommenderar att inte 

bandinspela intervjuerna. Vårt val baserades på vår oerfarenhet inom forskningsvärlden 

(Hartman, 2001:64). Inspelningen möjliggjorde att vi vid senare tillfälle kunnat säkerställa 

längre citat ur intervjuerna för att öka trovärdigheten i resultatet, samtidigt som det gav oss 

möjligheten att i intervjusituationen lyssna uppmärksamt och visa genuint intresse för det 

intervjupersonen berättade. Detta underlättade även ställandet av relevanta följdfrågor vid rätt 

tillfälle, då anteckningarna inte stal vår fokus (Hartman, 2001:64–65; Kvale & Brinkmann, 

2009:154). Samtliga intervjuer varade cirka 1- 1 ½ timme, vilket möjliggjorde tidsmässigt att 

gå in på djupet i varje intervju. Således kunde vi fånga in vad intervjupersonen beskrev som 

angeläget för att uppnå en tillfredställande gränssättning mellan arbetslivet och privatlivet. 

Intervjupersonerna hade inte på förhand fått tillgång till intervjufrågorna.  

 

Vår första intervju var av samtalskaraktär där respondenten öppet pratade om arbete, privatliv 

och fenomenet gränsdragning. Samtalet karaktäriserades av en öppenhet gentemot den 

intervjuades upplevelse, och följdfrågor som uppkom hos forskaren möjliggjorde en 

djupdykning i det som verkade av intresse att undersöka ytterligare under intervjuns gång. 

Frågor som ställdes handlade om vad intervjupersonen tyckte var viktigt, problematiskt, 

meningsfullt i sin roll som ledare? Hur personens karriär sett ut? Hur relationen mellan yrket 

och dennes privata liv sett ut? I analysen av den första intervjun ringade vi in några relevanta 

teman för det fortsatta arbetet, som byggde på det som framkommit (händelser, känslor osv) 

under intervjun. Dessa teman blev: arbetsbeskrivning/livssituation, tillgänglighet, arbetet som 

intresseområde, socialt stöd och organisationsstruktur. Intervjuguiden som uppkom av dessa 

teman var frågeunderlag för nästkommande tre intervjuer i den öppna fasen (Bilaga 1). Dessa 

intervjuer var därmed av semistrukturerad karaktär. Detta för att möjliggöra en inriktning på 

samtalet, samtidigt som det fanns plats för intervjupersonens egna reflektioner och möjlighet 

att styra samtalet. (Bryman, 2008:414–415).  

 

Fortsättningsvis var även intervjuerna i den selektiva fasen av semistrukturerad karaktär. 

Intervjuguiden för denna fas var anpassad efter de analyser och minnesanteckningarna som 

uppkom i den öppna fasen, då det genom vissa intervjuer uppkom nya teman relaterade till 

vårt undersökningsområde som behövdes undersökas djupare. Även den teoretiska fasen hade 

en semistrukturerad karaktär. Frågorna i den fasen hade dock ett annat syfte än tidigare faser: 

att testa våra uppkomna hypoteser och de teoretiska idéerna som börjat växa fram. 
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Intervjuförfarandet var en naturlig följd då vi lät vår empiri vara styrande, och underlättade 

fördjupningen av studien och den fortsatta datainsamlingen. Genom de ständigt anpassade 

semistrukturerade intervjuerna underlättade det för oss att ringa in de frågeområden som var 

av relevans, och anpassningen av frågorna gav deltagarna utrymme att fritt tala kring vad de 

själva ansåg vara relevant för dem. Resultatet av att låta respondenterna själva bestämma vad 

som var av vikt att tala om och utveckla vidare, blev rika beskrivningar och utförliga utsagor. 

Till följd av det öppna förhållningssättet från oss som forskare kan vi medge att vår insamlade 

data är av betydelse då den verkligen härrör från respondentens egna upplevelser. Detta 

möjliggjorde även att vi förutsättningslöst kunde ta till oss intervjupersonens perspektiv och 

se upplevelsen genom dennes beskrivna verklighet (Kvale & Brinkmann, 2009:182–183). De 

semistrukturerade intervjuguiderna var även till stor hjälp de gånger som samtalet flöt på lite 

trögare och viss hjälp behövdes för att rikta in samtalet igen. 

3.1.7 Podcast, artiklar och självberättelse  

Podcasten hade en av oss tidigare fått tips av från en vän som tagit del av den. Vi letade 

därmed upp den på internet igen, med hjälp av sidan Värvet där denna tidigare funnits. Efter 

genomlyssning ansåg vi att den var av relevans för vår studie. Artiklarna hittade vi med hjälp 

av att i Google söka på relevanta artiklar kopplat till vårt valda fenomen, och artiklarna som 

valdes ut var publicerade i Chefstidningen och i Tvärsnitt. Efter att ha läst igenom många 

artiklar valde vi att fördjupa oss i två av dessa, som vi ansåg var mest väsentliga för just vår 

studie och dess fenomen. Självberättelsen var utformad på så sätt att vi skickade ett ramverk 

med frågor till respondenten. Med frågorna som underlag kunde respondenten skriva fritt, 

angående fenomenet gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv. 
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4  Dataanalys  

Nedan kommer vi systematiskt redogöra för vårt hanterande av empirin och hur 

analysförfarande i studien gått till. Redogörelsen kommer innehålla exempel utifrån de 

egenskaper och kategorier vilka har genererats ur vår empiri. Den kompletta teorin och dess 

beskrivning kommer att beskrivas senare i resultatavsnittet. Även en schematisk bild 

presenteras av analysförfarandet i slutet av detta kapitel. 

4.1 Transkribering och minnesanteckningar 

Efter genomlyssnandet av intervjuerna och podcasten samt genomläsningen av redan skriven 

text, transkriberades dessa. Transkriberingen bestod av alla relevanta och oförändrade utsagor. 

Vi läste sedan igenom dessa vid upprepande tillfällen. Genomläsningen hjälpte oss att fånga 

in den generella känslan kring texten och de egna tankarna som den genererade i. Det här 

momentet genomfördes grundligt av båda forskarna (Hartman, 2001:83). 

 

För att uppnå en samsyn har det varit viktigt att i direkt anslutning med den första intervjun 

börja föra individuella minnesanteckningar. Skrivandet av minnesanteckningar fortgick sedan 

kontinuerligt genom samtliga intervjuer, vid genomläsning av transkriptionerna och annat 

skrivet datamaterial. Syftet med detta har varit att få ner alla tankar, intryck och teoretiska 

idéer som cirkulerade kring våra hypoteser i dessa olika analyser (Glaser 1978:83; Hartman, 

2001:84–87). Konstant jämförelse och sorterande av minnesanteckningarna har förändrat vårt 

tänkande kring kategoriernas egenskaper och relationer. Det har också triggat oss som 

forskare till egna teoretiska idéer. Minnesanteckningar har sett väldigt olika ut, bestående av 

längre meningar eller enstaka ord, för att påminna om viktiga faktorer som kunde beskriva det 

sammanfattade intrycket från intervjuerna (Hartman, 2001: 89–91).  

4.2 Öppen kodning 

I den öppna och inledande fasen har målet varit att öppna upp för en möjlig grundad teori. 

Med hjälp av en öppen kodning kunde vi få fram de teman som var av substantiell betydelse 

och som på bästa sätt kunde beskriva vad som var väsentligt för de människor vi undersökte 

(Hartman, 2001:54). Den öppna kodningen genomfördes systematiskt och textnära genom 

bearbetning av det utskrivna materialet. Fokus var att hitta indikatorer som beskrev vad som 

händer i materialet kopplat till vårt undersökningsområde. Indikatorerna kunde bestå av en hel 

mening eller endast ett ord, vilka sedan jämfördes med varandra för att undersöka hur dessa 

relaterade till varandra via olikheter eller likheter och som tillsammans bildade koder. En 

sammanställning av koder bildade sedan olika kategorier (Hartman, 2001: 80–81) I vår data i 

den öppna fasen kunde vi urskilja 19 kategorier varav en kärnkategori. Detta arbete var 

likvärdigt med att lägga ett pussel där det står klart att var bit har sin plats och länkar till en 

större helhetsbild. Pusselarbetet möjliggjorde även att en högre abstraktionsnivå av materialet 

kunde framträda (Guvå & Hylander, 2003:50–51). Öppna kodningen möjliggjordes genom 

vårt öppna sinne. Kodningen av materialet utfördes rad för rad genast efter transkriberingen 

av den första intervjun och podcasten, samt efter genomläsningen av artiklarna. På detta vis 

kunde vi arbeta på ett konstant jämförande sätt, där det första granskade materialet 

förutsättningslöst jämfördes med det nya insamlade, så att vi tryggt kunde framskrida i vårt 

analysarbete utan att riskera att vi missade att fånga in det väsentliga i materialet (Glaser & 
Strauss, 1967:105–106; Hartman, 2001:36).  

 

För att utvinna sanningsenliga kategorier och underkategorier gällande vårt 

undersökningsområde, ställde vi relevanta frågor till texten. Frågorna syftade till att fånga in: 
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vad som egentligen utrycktes och hände i data, vilket huvudproblemet var, hur problemet 

synliggörs och förklaras och till slut visa vilken kategori och egenskap som bäst fångar in det 

som händer (Guvå & Hylander, 2003:48). Avslutningsvis i denna fas uppkom tankar kring 

vilken kategori som skulle benämnas som kärnkategori. Kärnkategori kan endast benämnas 

den kategori som hade en central roll då den förekom ofta i materialet, hade en självklar 

relation till resterande framkomna kategorier och som i sin tur bidrar till underkategorier för 

beskrivandet av denna. Den ska ta längre tid att mätta än andra kategorier och påvisa 

problemets dimensioner (Hartman 2001:88). Vår funna kärnkategori, beskrev och lyfte fram 

huvudproblematiken för vår studerade målgrupp, och uttryckte samtidigt en problematik som 

kunde återfinnas även i andra närliggande områden (Hartman, 2001:40–41). Analysarbetet i 

denna fas resulterade i kärnkategorin ”vikten att upprätthålla sociala relationer”.   

 

Ett fenomen som visade sig vara av betydelse under den öppna fasen var bland annat: ”som 

chef måste jag på fritiden också föregå med gott exempel” och ”Jag kan aldrig släppa mitt 

professionella ansikte när jag slutar jobbet”. Dessa fenomen utvecklade sedan kategorin ”eget 

förhållningssätt”. I jämförandet av fenomenen framträdde egenskaper: ”bemötande” och 

”anpassat beteende” och ”eftertänksamhet”. All kodning av materialet i öppna fasen, skedde 

på detta sätt och resulterade i ett flertal centrala kategorier med tillhörande egenskaper. 

Exempel på kategorier var:  

 

 

 ”Tekniska möjligheter” tillhörande egenskaper som: ”tillgänglighet”, 
”datoranvändande” och ”störning”.  

 ”Eget förhållningssätt” tillhörande egenskaper som ”bemötande”, ”anpassat beteende” 

och ”eftertänksamhet”.  

 ”Organisationsstöttning” tillhörande egenskaper som ”kollegor”, ”avlastning” och 
”chefsstöd”.  

4.3 Selektiv, fokuserad kodning 

I den selektiva fasen började vi se konturerna av en grundad teori, vilken överensstämde med 

vår empiri i helhet. Denna teori byggde på hypoteser, baserad på kärnkategorin och andra 

funna kategorier. Syftet med denna fas var att testa dessa hypoteser med hjälp av ny 

datainsamling, för att förkasta eller bekräfta vår grund till teorin. Därför fokuserade vi vår 

kodning av data mot vår kärnkategori, och valde därmed ut de kategorier som var närmast 

relaterade till denna. Resterande mindre relevanta kategorier valdes därmed bort. De 

kategorier som fortfarande var i fokus för vårt huvudproblem undersöktes närmare, genom 

ytterligare datainsamling för att på detta sätt bekräfta deras betydelse och om de var av 

betydelse bestämma deras egenskaper och relationer mer ingående. Detta innebar att 

kärnkategorin till slut blev den huvudvariabel som var mest relaterad till andra kategorier och 

som förklarade den huvudsakliga sociala processen. Denna uttrycker vad som var mest 

angeläget för vår målgrupp för att hantera huvudproblemet. Kärnkategorin har därmed i 

studien varit en empirisk vägvisare (Hartman, 2001:41). I denna fas har även våra 

minnesanteckningar varit av stor betydelse för att lyckas hålla samman forskningsprocessen 

när nya idéer och tankar uppkommit.  
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Vi gjorde valet att i detta skede då kärnkategorin nu ringats in, läsa in oss på aktuellt material 

som handlade om vår kärnkategori. Detta kändes som en naturlig del för oss då vi ville 

generera mer kunskap och få en djupare förståelse och ytterligare dimensioner inom våra 

kategorier, begrepp och relationer mellan dessa. Detta tillsammans med ny datainsamling 

möjliggjorde för oss att testa de uppkomna hypoteserna i vår teori (Strauss & Corbin, 

1998:48; Hartman, 2001: 97–98). 

 

I denna fas var en kategori som kvarstod ”Eget förhållningssätt” och ett exempel på bortfall 

var ”tekniska möjligheter”. Med ytterligare datainsamling i denna fas ville vi bland annat 

bekräfta hypotesen om sociala relationer var av betydelse (vår funna kärnkategori) i ledarnas 

gränsdragningsprocess.  Detta arbete utfördes på samtliga centrala kategorier, för att bekräfta 

deras giltighet i vår fortsatta teorigenerering och dess koppling till kärnkategorin. 

Kategorierna kunde jämföras och analyseras i ljuset av vår litteraturgenomgång som skedde i 

slutet av fasen. Med syftet att bestyrka relevansen i våra hypoteser.  

4.4 Teoretisk kodning 

I den sista fasen låg fokus på att ta reda på hur de olika kategorierna förhöll sig till varandra. 

Detta bevisades då hypoteser formulerades utifrån tidigare framkomna interna relationer dessa 

emellan. Hypotesprövningar gjordes möjliga med hjälp av ytterligare datainsamling 

(Hartman, 2001:41). I teoretiska fasen hade jämförelsen mellan minnesanteckningar, 

datainsamling och tidigare forskning en avgörande roll för teorigenereringen. Denna 

möjliggjorde att teoretiska idéer kunde växa fram och en sammanfattning av egenskaper och 

kategorier kunde genomföras. Teoretiseringen möjliggjorde att de urskiljda sambanden kunde 

beskriva den väsentliga processen med så få kategorier som möjligt. Sambanden och 

processer illustrerades genom abstrakta figurer och termer, för att på ett tydligare sätt få en 

bild över de kvarstående kategoriernas samverkan (Hartman, 2001:80–81). Vår teori 

sammanställde en förklaringsmodell. Målet med denna grundade teori var att förklara de 

mönster och processer som var väsentliga för vårt undersökningsfält. Med teorin ville vi 

därmed inte verifiera någonting, utan mönstersökningen var i fokus. Teorin kommer dock 

aldrig att vara helt fastställd, då det är av vikt att en grundad teori är modifierbar. Det vill säga 

att om ny data framträder, ska integrering i teorin ske, med hjälp av nya jämförelser (Glaser, 

2010:23–24).  
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Figur 2: Analysprocessen i grundad teori   

Denna figur presenterar en schematisk bild av analysprocessen som vi använt oss av i studien.  

Datainsamling som intervjuer, podcast, artiklar, samt minnesanteckningar 

transkriberades, och för att finna mönster lästes dessa igenom upprepade gånger. 

Syftet med fasen var att låta data tala om vad som var av vikt därmed var det av 

betydelse att medvetandegöra och tygla vår egen förförståelse. 

Kodning skedde genom att markera de indikatorer som framkom genom att forskaren 

ställde frågor till materialet som: ”vad pågår här och vad är huvudproblemet?" 

Abstraktion och sammanlänkning av koder genererade kategorier, som i sin tur 

namngavs med ett samlingsnamn. 

Resultatet blev en kärnkategori med relaterade underkategorier, som påvisade 

huvudangelägenheten 

Kärnkategorin som utvunnits i den öppna fasen genom dess relationer till relevanta 

underkategorier, beskriver en lösning för huvudangelägenheten för målgruppen.  

Datainsamlingen i denna fas var ett teoretiskt urval och baserades på 

hypotesprövningen av kärnkategorin. Därmed var gällande urval och frågeställning 

baserat på de hypoteser som tidigare framkommit. 

Kodningen av data reducerades till att finna de kategorier som var relaterade till 

kärnkategorin.  

Genomläsning av relevant litteratur och tidigare forskning skedde, för att uppnå 

återigen se om hypoteserna i vår teori stämde.   

Genom den teoretiska kodningen 

bildades slutligen, utifrån tidigare 

testade hypoteser och relationer 

kategoriera emellan, en teori kring vårt 

problemområde.  
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5  Resultat 

Huvudproblemet i vår studie gestaltade hur ledare kan upprätta en gränssättning mellan sitt 

arbete och privatliv. I följande avsnitt redogörs för alla de kategorier som visade sig vara mest 

angelägna för ledare kopplat till huvudproblemet, dessa kategorier är: Vikten av att 

upprätthålla sociala relationer, organisatorisk stöttning, stöd i privatlivet, stöd via frizon och 

eget förhållningssätt. Kategorierna utgör grunden för vår genererade teori som är följande: 

Det finns ett behov för ledarna att upprätthålla sociala relationer både i och utanför arbete. 

Vår grundade teori löser därmed huvudproblemet för dessa ledare.  

5.1 Vikten av att upprätthålla sociala relationer 

Redan i den öppna fasen gestaltades denna kärnkategori som avgörande för om den 

individuella gränsdragningen kunde möjliggöras eller inte. Detta innebär att möjliggörandet 

av en gränssättning mellan arbetsliv och privatliv krävde att ledaren upprätthåller sina sociala 

relationer för att överhuvudtaget klara av vardagen. De sociala relationerna kunde ha olika 

funktioner och av olika antal, det var inte det som var av vikt för ledarens 

gränsdragningsprocess. Det som var avgörandet för processen var just upprätthållandet av 

dessa. Det påvisades att om ledaren inte upprätthöll de viktiga sociala relationerna, innebar 

det att gränsdragningen inte längre gick att upprätthålla då en stor avsaknad av sociala 

relationer och dess stöttning i vardagen var ett faktum. Utan denna stöttning gick inte heller 

vardagen ihop för ledarna, varken psykisk stöttning eller stöttning i vardagsrutiner fanns 

därmed tillgänglig, vilket orsakade en konflikt mellan arbetslivet och privatlivet. En balans 

dessa emellan var därmed inte möjlig om ledaren inte klarade av att upprätthålla de avgörande 

relationerna. 

 

Respondenten 8 påtalar här hur viktigt och avgörande det är att upprätthålla sitt sociala stöd i 

sitt privatliv. Avsaknaden av detta skulle medföra att balansen i livet inte längre skulle 

uppfyllas, då all belastning skulle läggas endast på henne själv vilket hon inte skulle klara av.  

 

 

Om jag inte skulle behålla mina kompisar och familj, så skulle jag inte 

kunna kombinera mitt liv med mitt jobb. Jag skulle aldrig kunna få stöttning 

och hjälp i vardagen, vilket skulle begränsa mitt sätt att utföra mitt arbete 

och vice versa. De är ju dom som gör det möjligt för mig att jobba på det 

sätt jag gör idag. (Intervju 8) 

 

 

Även respondent 9 påtalar hur viktig känslan av social stöttning är, då den dämpar känslan av 

konflikt och dåligt samvetet i arbetsrelationerna. Här tydliggörs hur hon lägger all 

förhoppning på att mannen ska kunna ordna det praktiska, då ensam hantering av konflikten 

skulle innebära en allt för hög belastning på henne själv. Därav är det viktigt för henne att 

försöka upprätthålla den sociala relation hon har med sin man, för fortsatt stöttning i 

privatlivet, och därmed möjliggöra en gränssättning.  

 
 

När det händer nåt akut med barnen och de ringer mig på jobbet, så känner 

jag mig lyckligt lottad att jag har en sån klippa till man och fixar så han 

kunde rädda mig.  Det fanns ju inte en chans att jag kunde gå iväg med gott 
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samvete för det såg ju inte jobba kompisarna positivt på då jag var tvungen 

att lägga mitt jobb på dom istället. (Intervju 9) 

 

 

 

Respondent 3 förklarar här nedan hur ett fungerande eller bristande socialt stöd kan påverka 

hans chanser att upprätthålla de arbetsrelaterade sociala relationerna.  

 

Min familj tycker det är lugnt så med att jag svarar i telefon fast jag inte är 

på jobbet, min fru har förståelse då hon har själv ett jobb som lärare som 

inte är så lätt det heller alltid, och hon gör mycket timmar utanför jobbet 

också. Det är nog mer så att dottern kan nog ju faktiskt reagera ibland och 

tycka att det blir mycket jobb och sådär. Men allmänt känner jag att det 

finns stöttning från familjen i frågan. (Intervju 3) 

 

 

Citaten ovan och liknande uttalanden som finns att återfinna i vår empiri, är tydligt relaterade 

till kärnkategorin och styrker den genomgående andan av sociala relationernas betydelse som 

löper likt en röd tråd genom hela undersökningen. Samtliga respondenter påvisade en 

medvetenhet kring hur viktigt och avgörande det är att ha möjlighet att underhålla och bevara 

sina sociala relationer. Det framkommer att upprätthållandet av fungerande sociala relationer, 

skapade och främjade en tillfredställande gränssättning vilket medförde en balans vad gäller 

arbetslivet och privatlivet. 

5.2 Organisatorisk stöttning 

En betydelsefull social stöttning visade sig komma från organisationen, genom exempelvis 

tillmötesgående kollegor, chefsstöd och möjlighet till avlastning i arbetssituationen. 

Upprätthållandet av dessa möjliggjorde ett fungerande och ömsesidigt utbyte, där 

gränssättningen blev möjligt då anpassningen skedde såväl från organisationen och individen. 

Utbytet handlade om flexibilitet i utformningen av arbetstid och hur arbetet ska utföras, och 

angav grundförutsättningarna för att kunna uppfylla den valda livsstilen i kombination med 

nuvarande arbete. 

 

Respondent 1 bekräftar här nedan att en stöttande relation till sin närmsta chef är av stor vikt. 

Hon påtalar att en öppenhet kring arbetsbelastningen underlättar en stödjande kommunikation 

dessa emellan. Därmed kan chefen ge den sociala stöttningen som hon behöver för att uppleva 

en tillfredställande gränsdragning.  

 

 

Det egna ansvaret blir inte betungande om man har en bra relation till sin 

chef, då är det inga konstigheter att gå in och säga att jag behöver en extra 

dag för att hinna med här. (Intervju 1) 

 

 

Utsagan av respondent 7 visar behovet av en tydlig arbetsbeskrivning. Detta för att klargöra 

vilka förväntningar och riktlinjer som är gällande för uppdraget. Av stor vikt är därför en 

kontinuerlig kommunikation kring de förändrade villkoren. På detta sätt ges ett socialt stöd 
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från organisationens sida, för att möjliggöra att på bästa sätt anpassa arbetssituationens krav 

till privatlivet. 

 

 

Organisationens del är jätteviktig för gränssättningsmöjligheten för de är 

de som sätter förutsättningarna för uppdraget […] Så utan tydliga 

ansvarsbeskrivningar då tror jag att man kan ta på sig alldeles för mycket. 

(Intervju 7)  

 

Även artikel 2 påvisar detta behov tydligt då den påvisar konsekvenser av bristen av detta. 

 

Forskning visar att så kallad anställningsotrygghet i sin tur leder till stress, 

oro, osäkerhet och försämrat välbefinnande.(Artikel 2) 

 

 

Respondenten 2 bekräftar med sin utsaga hur viktigt hon anser det är att få organisatorisk 

stöttning genom visat förtroende, då hon ges möjligheten att kunna påverka den egna 

arbetssituationens utformning. Detta förtroende och stöd underlättar för henne att uppleva en 

tillfredställande balans mellan arbetslivet och privatlivet.  

 

 

Den möjligheten som jag har idag tycker jag är jättebra att ha flextid, det 

möjliggör mer fritidshobbyers. Det är därför en stor fördel att kunna själv 

styra mitt schema efter detta och kunna ägna mig åt mina fritidsintressen 

och familj helhjärtat när det finns tillfälle. (Intervju 2) 

 

 

Utsagan från respondent 5 beskriver att det är stödet från organisationen som möjliggör en 

distansering, så att han kan underhålla de sociala relationer som finns utanför hans 

arbetssituation. Han själv anser att relationerna och det sociala stödet som finns från 

organisationens sida är avgörande för honom i utformandet av en tillfredställande 

gränssättning som återspeglar livsbalans. 

 

 

Det som är viktigt för mig för att känna att jag har en bra balans mellan 

arbetet och fritid, och för mig är det att är jag hemma så behöver jag inte ta 

arbetsrelaterade frågor, utan är jag hemma så vill jag kunna koppla av och 

inte behöva vara tillgänglig via data eller telefon, utan ska kunna stänga av 

det och då är jag hemma. […]För mig handlar inte chefskapet om något 

livsstilsval. (Intervju 5)  

 

Denna kategori visade sig vara betydelsefull för ledarna i möjliggörandet av en 

tillfredställande gränssättning mellan arbetslivet och privatlivet, detta till följd av 

organisationens stöttning. Organisations stöttning möjliggörs enligt ledarna endast med hjälp 

av funktionella arbetsrelationer och relationernas ömsesidiga utbyte. Baserat på empirin var 

den goda kommunikationsförmågan relationerna emellan avgörande, samt att ett flexibelt 

arbetssätt kan uppnås och där tydliga förväntningar kan formuleras, som i sin tur ger 

förutsättningar till en tillfredställande upplevelse av gränsdragning mellan arbetslivet och 

privatlivet. Denna kategori har ett starkt samband till denna upplevelse, då det är arbetets 
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förutsättningar och dess relationer som direkt påverkar när och hur övriga sociala relationer 

utanför arbetet ska kunna upprätthållas. 

5.3 Stöd i privatlivet  

Utifrån ledarnas utsagor framkom att ett fungerande socialt stöd från omgivningen utanför 

arbetet, var av stor vikt för att kunna hantera kravbilden från både arbetslivet och privatlivet. 

Socialt stöd innebar för ledarna både psykisk och rent fysisk stöttning, som underlättade för 

dem i vardagen då de kunde prata om arbetsrelaterade svårigheter, samt få hjälp med 

grundläggande vardaglig funktion.  

 

Följande citat från respondent 6 ringar in vikten av praktisk stöttning i vardagen, där 

närstående är villiga att ställa upp på kort varsel om arbetet kräver hans tid och engagemang. 

Det är detta som möjliggör att han kan arbeta på det sätt han valt och kan skapa en 

tillfredställande gränssättning, och därmed kunna fortsätta i sitt uppdrag. 

 

 

Det funkar ja, men det beror på att farfar kan komma och att frun då får 

ställa in vissa kvällsevent för sin egen del. (Intervju 6) 

 

 

Respondent 1 visar en annan aspekt kring vikten av sociala relationer i privatlivet, då de även 

fungerar som ett stöd kring arbetsrelaterade situationer utanför arbetstiden. Dessa kan hjälpa 

till att minimerar stressupplevelsen inom arbetsrelaterade områden, då de kan ge ett annat 

perspektiv än arbetskollegorna vid funderingar och reflektion kring arbetsrelaterade frågor.  

 

 

 

På nåt sätt blir det att jag tar hjälp av privatlivet ibland för att förstå mitt 

arbete bättre, det är inte medvetet att jag gör det utan omedvetet. Det är ju 

viktigt att har en omgivning som man kan reflektera med, det känns skönt 

och mindre stressande att kunna ha den möjligheten. (Intervju 1) 

 

 

I artikel 2 påvisas att det socialt stöder är så pass viktigt att det motverkar ohälsa, avsaknaden 

av detta kan resultera i att önskad uppnådd gränssättning riskerar att fallera. Här redogörs 

konkreta hälsofrämjande risker för människor i en ansträngd arbetssituation, där 

arbetssituationen kännetecknas av bristande eller avsaknad socialt stöd. 

 

 

Stöd är en betydelsefull hälsofrämjande faktor som visat sig vara ett skydd 

mot såväl hjärtinfarkter som andra negativa hälsoeffekter kopplade till 

ansträngande arbetssituationer. (Artikel 2) 

 

Citaten ovan och liknande utsagor går att finna i samtliga respondenters utsagor och från 

övrigt material i empirin, och visar därmed att även denna kategori är av stor betydelse för att 

uppleva en tillfredställande gränssättning. Det visar sig vara viktigt för ledarna att det finns 

fungerande offentliga och privata nätverk utanför arbetet som täcker stöttningsbehovet, 

oavsett om det gäller praktisk hantering eller mental stöttning. Dessa nätverk med sina 

innehållande sociala relationer visar sig vara av stor betydelse kring stressupplevelse och 

hantering av detta. De kan ha en avgörande roll för ledarnas hälsa långsiktigt, då de ger 
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förutsättningarna för individerna att hantera diverse stressfulla upplevelser som kan genereras 

av en konfliktsituation mellan arbetet och privatlivet. 

5.4 Stöd via frizon  

Ledarna gestaltade även behovet att ibland helt släppa arbetet både i tankar och i handlandet, 

för att överhuvudtaget orka upprätthålla sina sociala relationer på arbetet och i privatlivet. 

Konkret innebar det att ha möjlighet till någon form av frizon, där ledarna både fysiskt och 

psykiskt kunde koppla bort allt ansvar och bara verka i stunden. Denna frizon framställdes på 

många olika sätt, för vissa var fysisk träning viktigt och för andra var socialt umgänge av 

betydelse. Frizonen var avgörande för att främja en tillfredställande gränssättning. 

 

Utsagan från respondent 4 beskriver vilken mental funktion hans frizon har. När han släpper 

arbetet på fritiden kan han därmed fokusera på privatlivet, och på detta sätt kunna främja för 

de sociala relationerna som han anser är avgörande för upprätthållandet av en 

tillfredsställande gränssättning.  

 

 

Ja jag kan skilja på arbetsliv och privatliv, men då ska jag göra något 

aktivt, gå på fester, idrott, eller teater eller vad som helst, och då är jag ju 

bara där och då. Det är de aktiviteter som kräver närvaro som gör att jag 

kan separera fritiden från arbetslivet och fokusera på privatlivet. […] 

Viktigaste för att slappna av för mig är träning, för att orka med mentalt. 

(Intervju 4) 

 

Respondenten 3 visar på vilken effekt fysisk aktivitet har för den mentala gränssättningen.  

 

Det som känns bra är ju när man gör något fysiskt som avbrott mot jobbet, 

och då är det lättare att sätta gränsen då man måste koncentrera sig på 

annat. (Intervju 3) 

 

Även respondenten 6 beskriver att den fysiska aktiviteten är av godo då den fyller en 

stärkande och återhämtande funktion, och därmed ett stöd som möjliggör ett avbrott från 

arbetet.  

 

På jobbet har vi ju förmånen att ha tre timmar tillägnat till fys i veckan och 

det är ett effektivt sätt att få ett brejk, och kunna få ny energi och ta sig helt 

ifrån arbete, dom är värdefulla. Det är viktigt att koppla av helt från arbetet 

ibland och det märker jag ger bra effekt[…]blir mindre disträ hemma med, 

och om jag inte gjorde detta så skulle det nog kunna bli mer jobbsnack 

hemma annars för att bearbeta det. Jag är nog mer aktiv med barnen i 

stunden istället för att ha fastnat i en vinkelvolt i hjärnan med jobbet. 

(Intervju 6) 

 

 

Även utsagan från självberättelsen visar på vikten av att ha en form av frizon där avkoppling 

och återhämtning kan ske för att orka med arbetet och upprätthållandet av samtliga sociala 

relationer.  
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Jag kan känna att jag vill ut med min båt på sjön och fiska just för det ger 

mig en avkoppling och jag släpper alla jobb/privata problem och bara 

njuter av vädret naturen mm. (Självberättelse) 

 

 

Respondent 5 talar om vikten av den sociala funktion familjen har för honom i distanseringen 

till arbetet. Detta möjliggör att han kan fylla sin funktion i privatlivet och vårda de sociala 

relationerna inom denna konstellation.  

 

 

Jag tycker det är jätteviktigt att ibland kunna koppla bort arbetet helt […] 

kopplar bort arbetet genom att vara hemma och hålla på med barn och 

familj och hus (Intervju 5) 

 

Denna kategoris betydelse visade sig även den vara stor, och materialet i empirin ger stöd åt 

att ledarna har ett behov av att ibland få ett avbrott från allt ansvar vad gäller kraven från 

arbetslivet och det privata livet. Oavsett vilken strategi eller aktivitet ledaren använder sig av i 

sin frizon, är den viktiga och gemensamma funktionen avlastning både mentalt och fysiskt, 

där andra störningsmoment i just den stunden inte förkom. Detta möjliggjorde en tid för 

återhämtning och möjlighet till distansering, vilket hade en avgörande betydelse för 

livsbalansen som ger en känsla av tillfredställande gränssättning. 

5.5 Eget förhållningssätt 

Ledarna beskrev varierat behov av att kunna definiera sig som privatperson på fritiden och 

inte bli sammankopplad med sin yrkesroll och vice versa. När och om detta ville 

åstadkommas var det egna förhållningssättet till arbete av betydelse, samt om de omringande 

sociala relationerna tillät det. Det sociala stödet var av vikt för att kunna kombinera de 

ansvarsroller som fanns i både arbetslivet och privatlivet. När den sociala omgivningen visade 

en tolerans för ledarens vilja till avidentifikation, upplevdes det som betydelsefullt för en 

tillfredställande gränssättning och en distansering blev möjlig.  

 

Respondent 1 visar att ledarens egna förhållningssätt till att upprätthålla sina sociala 

relationer, är starkt kopplat till ansvarsuppdraget. Utsagorna visar tydligt att ledarna inte är 

villig att riskera de sociala relationerna på arbetsplatsen genom ett beteende som kan 

ifrågasättas. 

 
 

Jag kan ju inte göra vad jag vill på min fritid utan måste tänka på då jag 

ändå är en person som många ser upp till och en förebild, det skulle se illa 

ut och det vill jag ju inte. (Intervju 1)  
 

Även Podcastens utsaga visar på hur ansvaret vad gäller ledarskapet påverkar det övriga livet. 

 

Det uppdraget jag har gör en väldigt vaksam på att bli lite mer återhållen 

lite mer eftertänksam det tycker jag är ett ansvar jag måste bära, så länge 

jag har det uppdraget. (Podcast) 

 

 

Ett påstående ur artikel 1 påvisar även den hur viktig del organisationens stöd, genom de 

relationer som finns där, är för ledarens upplevelse att inte behöva beblanda arbetslivet i 
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privatlivet. Om den anställde upplever att ett tillräckligt socialt stöd saknas för att mäkta med 

sina uppgifter, skapar det en begynnande konflikt i att kunna behålla en tillfredställande 

gränssättning mellan arbetet och privatlivet. 

 
 

För den yrkesmässigt oerfarne, som känner osäkerhet om var ribban för 

godtagbar insats ligger, erbjuder det ständigt tillgängliga arbetet en 

möjlighet att utanför den vanliga arbetstiden skaffa sig en 

säkerhetsmarginal. (Artikel 1)  

 

 

Respondenten 8 visar i sin utsaga hur viktigt det egna förhållningssättet till arbetet är för att 

kunna distansera sig till det. Yrkesdistansering enligt denna person är endast möjlig då arbetet 

inte längre ses som ett intresseområde eftersom tankar kring arbetet lättare går att släppa på 

fritiden när arbetet inte är av lika stort intresse.   

 

Jag tror att enda sättet för mig att tydligt kunna skilja på mitt arbete och 

mitt privatliv är att ha ett jobb som inte är mitt intresse. Då skulle jag ha 

mycket lättare att släppa det när jag kom hem eftersom jag inte skulle va 

intresserad av att prioritera mitt arbete framför fritiden. (Intervju 8) 
 

Även respondent 6 visar på distanseringsmöjligheten till arbetet då det valda förhållningssättet 

på fritiden ej skall förknippas med yrkesrollen. Valet av förhållningssätt möjliggör därmed för 

denna person att ta avstånd från arbetet på fritiden.  
 

 

För det mesta känner jag att det inte är några problem med 

gränssättningen, då jag väldigt gärna vill undvika att förknippa mig som 

privatperson med jobbperson. Det ligger ju alltid i bakhuvudet, att tänk på 

nu att inte knyta ihop jobb och privat. (Intervju 6)  

 

 

Respondent 2 lyfter i sin utsaga upp en annan faktor som spelar en stor roll för möjliggörandet 

av distansering. Detta är att bostadsorten är åtskild från arbetsplatsen, då de sociala 

relationerna i både arbetet och privatlivet blir alltför komplext sammanflätade. Detta kan 

skapa konfliktkänslor hos henne och resultera i problem med att kunna upprätthålla de olika 

sociala relationerna. Hennes möjlighet att vid behov distansera sig från yrkesrollen 

komprimeras som resultat av denna sammanvävning.  

 
 

Jag kan ju inte göra vad jag vill på min fritid, eller skulle kunna göra men 

jag gör det inte, för man passar sig för att någon ska kunna komma och 

säga att man varit lurig och full. […] Det finns alltid i bakhuvudet när jag 

går ut, och kikar jämt över axeln så det är en begränsning i en så liten stad, 

att jobba och bo i samma stad hela livet. Det är en nackdel, du är aldrig 

privat i en sådan här liten stad. (Intervju2) 

 

Samtligt material i vår empiri gav starkt stöd åt att ledarnas egna förhållningssätt till sitt 

uppdrag är avgörande för upplevelsen av balans mellan arbetslivet och privatlivet. Den 

medföljande ansvarsbiten i ledarnas uppdrag visar sig vara starkt kopplat till en svårighet att 

distansera sig till sitt arbete. Ansvaret påverkar utformandet av det egna förhållningssättet och 
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påverkar därmed även ledarnas livsstil i övrigt. I de fall där de sociala relationerna innanför 

och utanför arbetet är komplext sammanvävda med varandra, finns en tendens att arbetet blir 

mer eller mindre en del av individens identitet och samtidigt en livsstil. Således verkar det 

vara viktigt att ledarna själva väljer vilken betydelse arbetet har för dem i livet som helhet, 

och genom svaren utarbetas diverse strategier för att kunna upprätthålla en tillfredställande 

gränssättning mellan arbetlivet och privatlivet. 

5.6 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis är det mest angelägna för ledare i processen att upprätthålla en 

tillfredställande gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv, vikten att upprätthålla sociala 

relationer. Avsaknaden av sociala relationer skulle göra gränsdragningen omöjlig. För att 

kunna möjliggöra en tillfredställande gränsdragning och kunna upprätthålla denna, betonar 

ledarna vikten av organisatorisk stöttning, stöd i privatlivet, stöd via frizon och det egna 

förhållningssättet till arbetet och privatlivet. Det är endast med hjälp av hanteringsutrymmet 

som finns inom dessa sociala relationer, som möjliggör en gränssättning. Således är de sociala 

relationerna av stor vikt för våra ledare för att kunna uppleva en tillfredställande balans och 

avgörande för att möjliggöra gränsdragningsprocessen i dagens arbetsliv. 

6  Resultat kopplat till befintliga teorier  

Vi har använd följande teorier som hjälp och verktyg för att precisera vår analys och grundade 

teori. Till följd av dessa har vi skapat en större förståelse över ledarnas situation och deras 

gränsdragningsprocess. Fördjupningen i dessa teorier bestod av att vi försökte hitta samband 

med teorierna och vår grundade teori. Teoriernas relevans till denna studie baseras på att de 

knyter an och är relaterade till vår kärnkategori. Alla dessa teorier är kopplade till den 

symboliska interaktionismen, detta i och med att teorierna är uppbyggda på relationen mellan 

individ och samhälle. Konkret behandlar dessa sociologiska teoretiker samhällets roll i 

skapandet och upprätthållandet av individens identitet och individuell gränssättning. Nedan 

kommer vi att presentera dessa teorier för att sedan koppla ihop deras relevans med vår 

grundade teori.  

 

6.1 Reflexivitet  

Enligt Giddens (1997) utsätter senmodernitetens sociala villkor självet för en enorm 

förändring. Hans föreställning är att varje individ besitter en unik individualitet. Därför 

betraktas således varje aktör som ett subjekt, det vill säga en tänkande och agerande individ 

som innehar en egen vilja. Det är följaktligen inte den yttre miljön som påverkar individen, 

det är istället individen själv som konstruerar och rekonstruerar dennes sociala situation med 

hjälp av sitt eget tänkande och agerande (Giddens, 1997:21). Denna ständiga revidering av sig 

själv och sin omvärld ter sig enligt Giddens (1997) endast möjlig då varje människa innehar 

en inneboende reflexivitet, en förmåga att ständigt utvärdera, ifrågasätta och motivera sig 

själv och sina handlingar. Individen kan själv till följd av reflexiviteten regelmässigt reflektera 

över vilka val, handlingar och ändamål som skall förekomma i dennes liv (Giddens, 1997:30–

31).  

 

Reflexiviteten räcker sig så djupt som in i självets kärna, därför anses självet vara ett reflexivt 
och självförverkligande projekt. Individen ansvarar därmed själv för sin utveckling och 

strävan att bli den människan man önskar att vara, och därmed en individuell skapelse. 
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Individen kan därmed själv reflektera över de risker vilka livsvalen medför, genom att 

objektivt se på sig själv. Detta möjliggör att människan kan utforma en sammanhängande 

berättelse av sig själv med hjälp av frågor som: Vad vill jag? Hur vill jag leva? Vad har jag 

för behov? (Giddens, 1997:94–100). Besvarandet av dessa frågor innebär att individen kan 

vara ärlig mot sig själv, och därmed hitta en livsstil som passar denne bäst (Giddens,  

1999:99). Nyckeln till denna självförverkligandeprocess handlar om att individen definierar 

sig själv genom att reflexivt utvärdera vad som pågår kring denne och den egna rollen i 

skapandet av denna definiering. De levda erfarenheter som genereras under livets gång, ger en 

riktlinje om vilken framtid individen vill skapa för sig och således själv bli aktiv konstruktör 

av livet där denne inte längre kan skylla på slumpen (Giddens, 1997:95–97). Reflexiviteten 

präglas dock utav den expertkunskap och de institutioner som redan finns i samhället, vilka 

individen förhåller sig till då denna skapar ett meningsfullt sammanhang (Giddens, 1997:28–

31).  

 

Utifrån Giddens teori kring reflexiviteten utgör även ledarna i studien ett reflexivt projekt. Det 

är idag precis som ledarna berättat upp till dem själva att utgöra deras egen identitet och hur 

de vill förhålla sig till sitt arbete och privatliv. För dessa ledare är det inga tydliga kollektiva 

ramverk som säger hur eller vad de ska göra, istället poängteras den personliga meningen i 

livet. Konflikten att tillgodose båda domänerna kan därmed uppstå, beroende på hur ledaren 

väljer att prioritera. Därmed är reflexiviteten avgörande för dessa ledare, då de själva 

bestämmer utformningen av deras liv och hur gränsdragningen därmed ska se ut. Samtidigt 

kan ledarna med hjälp av sin reflexivitet på bästa sätt kopplat till sin livssituation värna om 

sina sociala relationer.  

6.2 Reflexiv gemenskap  

Begreppet reflexivet kopplat till ens livssituation har också lett oss till en annan teoretisk 

inspiration nämligen att reflexiviteten gör sig påmind i möten. Enligt Stenberg (2011) har 

gemenskapen en stor betydelse för individen i det senmoderna samhället. Gemenskapen är 

byggd på en känsla av samvaro där gemensamma minnen skapas. Individen som social 

varelse har ett grundläggande mänskligt behov att umgås med andra och känna tillhörighet, 

detta i en atmosfär som tillåter berikande samtal och utbyte av idéer. Det sociala umgänget 

binder individen till andra människor, baserat på att de gör, upplever och skapar saker 

tillsammans. Resultatet av det innebär för individen bekräftelse och berikande känslor. I och 

med avtraditionaliseringen, ställer samhället andra krav på individens sociala umgänge, då 

samhällets normer och värderingar inte längre är tillräckligt tydliga och försvårar därmed 

upprätthållandet av existerande sociala relationer. De spontana mötena som skedde förr erbjöd 

en enklare interaktion med obekanta människor, då individen visste vad som gällde i 

situationen genom de kollektivistiska ramarna (Stenberg, 2011:6–8).  

 

Enligt Stenbergs (2011) utformas dagens gemenskap ofta mellan individer som är helt 

obekanta för varandra, och som inte nödvändigtvis delar åsikter om vad som är viktigt och 

meningsfullt i livet. Gemenskap i dagens samhälle etableras till följd av att individen ska 

känna sig bekräftad och skapa en tillvaro som möjliggör återhämtning från åtaganden i övriga 

livet, så som arbetet. För upplevelsen av en tillfredställande gemenskap måste en balans 

skapas mellan individens individuella och gruppens gemensamma behov. Denna balans är 

viktig för att individen ska kunna uppleva ett meningsfullt sammanhang i situationen, detta till 

följd av tillhörighet, samtalsstöd, och få en känsla av att verka i en stimulerande social miljö. 

De individuella behoven förändras över tid och därmed omförhandlas gemenskapen 

kontinuerligt i relation till de egna behoven och önskemålen. Upplevelsen av att ha 
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tillfredställande sociala relationer påverkar således individens känsla av välbefinnande, och 

kan även ha påverkan på individens hälsoupplevelse (Stenberg, 2011:10–11).  

 

Stenberg (2011) menar att individen måste upprätta flera gemenskaper i de olika sociala fält 

som denne rör sig i under livets gång. Gemenskaperna utvinns baserat på vad individen har 

för mål i livet, hur delaktig denne känner sig, samt hur denne kan anpassa de strukturer som är 

gällande för gemenskapen. Tillfredställelsen av dessa grundläggande behov, blir avgörande 

om individen väljer att upprätthålla den sociala gemenskapen eller distansera sig från den 

(Stenberg, 2011:12–15; 110).  

 

Senmoderniteten enligt Stenberg (2011) har skapat en gemenskap som är baserad på mångfald 

och osäkerhet. Detta beror på att dagens individ är så pass individualiserad och tänker på de 

egna behoven i första hand, så en verklig hållbar gemenskap är allt svårare att uppnå. 

Människans gemenskaper utformas alltmer av gruppstyrning, där det viktigaste är att de 

relationer som finns inom dessa överensstämmer med de egna behoven. I gemenskaperna 

förhåller sig individen till gällande förutsättningar så länge de tillgodoser behoven i den valda 

livsstilen, och det är detta som formar och bibehåller de sociala relationerna (Stenberg, 

2011:60–61). Inom dessa gemenskaper stöter individen på nya sammanhang som denne måste 

förhålla sig till, och utan att kunna ta hjälp av det skyddsnät som fanns inom de kollektiva 

ramarna ställs denne inför en osäkerhet. Gruppgemenskapen kan för individen upplevas som 

utvecklande och berikande, men om gemenskapen blir allt för styrande så försvagas 

individens inre röst. Resultat kan bli att individen inte längre ser gemenskapen som något 

positivt, då individen riskerar att förlora sin identitet och istället uppvisar olika roller för att 

passa in i gemenskapen (Stenberg, 2011:65–66). 

 

Detta innebär enligt Stenberg (2011) att de sociala relationerna i dag vilar på en osäker grund, 

då gruppgemenskapen har blivit allt lösare sammansatta och är därmed ständigt föränderliga. 

De sociala banden inom denna genomgår ständigt en omförhandling då de ställs inför nya 

utmaningar, då individerna kritiskt prövar relationernas giltighet till de egna behoven och 

önskemålen (Stenberg, 2011:90–91). I en social gemenskap som är berikande för individen, 

upplever denna acceptans och detta genererar i känslor som lycka, tillit, engagemang och 

empati. Däremot i en icke fungerande social gemenskap kan resultatet bli en känsla av 

uteslutning, som i sin tur manifesteras i ilska, besvikelse och övergivenhet (Stenberg 

2011:94). 

 

Stenberg (2011) har utvecklat begreppet reflexiv gemenskap, för att förklara hur individen i 

en föränderlig tid kan hantera det sociala livet, och skapa gemenskap som bygger på 

engagemang. Han menar att människan kan uppnå detta genom att tolka sin situation, sin 

sociala värld, den egna identiteten och basera gemenskapen genom dessa förutsättningar 

(Stenberg, 2011:167). Individen bör hantera de sociala relationerna genom att visa följsamhet 

och samtidigt kritiskt granska de förutsättningar som finns för att skapa mening, i den 

ständiga komplicerade process som finns i gruppgemenskaper. För individen handlar det om 

att få till en fungerande dialog mellan dessa sfärer, för att kunna förhålla sig till den gällande 

verkligheten. Enligt Stenberg (2011) är det av yttersta vikt för individen att själv hitta ett sätt 

att kunna komma vidare i livet och kunna bejaka sina livsmål, och det avgörande för detta är 

den egna förståelsen för gemenskapens viktiga roll i processen (Stenberg, 2011:168–171).  

 

Utifrån Stenbergs teori kring reflexiv gemenskap kan vi förstå hur viktigt det är för våra 

ledare att skapa flertal gemenskaper, som innehåller ett brett spektrum av stöttande sociala 

relationer. Varje gemenskap är unik och grundas i att dessa innehåller olika förutsättningar 
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och fyller olika funktioner för ledarna. De olika gemenskaperna kännetecknas av en 

föränderlighet genom anpassningsbarhet, för att kunna fungera berikande och även 

underlättande. Det stöd som finns inom olika sociala nätverk och som upplevs som viktigt för 

våra ledare är grundade på, det egna förhållningssättet, frizonen, privatlivet och 

organisationen. Dessa nätverk bildar en komplex samverkan och innehåller olika funktioner 

som påvisades vara grundläggande för att ledarna skulle kunna upprätthålla fungerande 

gränsdragning, och därigenom skapa en upplevelse av balans mellan arbetslivet och 

privatlivet. Tydlig framkom även att den reflexiva gemenskapens stöttande nätverk hade olika 

stor betydelse, beroende på ledarens gällande livssituation. Dessa gemenskaper kan uppfattas 

som väldigt flyktiga och osäkra, men det är just genom detta som ledaren själv kan välja och 

skapa en fungerande gemenskap som fungerar och fyller behovet i uppkomna situation. 

Ledarens möjlighet att påverka vilka gemenskaper som är viktiga och fyller ett 

funktionsbehov, kan vara avgörande för ledarens möjlighet att uppleva en tillfredställande 

balans mellan arbetslivet och privatlivet. Sammanfattningsvis är det den reflexiva samverkan 

som möjliggör detta, då det är under ständig omkonstruktion när ledaren anpassar denna 

reflexivt efter den egna behovssituationen för att kunna uppnå sina livsmål. 

6.3 Organisationsstöd  

Grönlund (2004) påvisar betydelsen av en organisations stöttning i form av organisatorisk 

flexibilitet. Flexibiliteten är av betydelse för den anställdes möjlighet till ett familjevänligare 

arbetsliv, och därav en möjlig gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv. Flexibiliteten 

innefattar dock en dubbel funktion. Å ena sidan är målet att skapa större frihet för individens 

möjlighet att anpassa arbetstiden till gällande livssituation, och andra sidan som 

livssituationen kan anpassas till kraven i arbetet. Tydligt blir då att denna funktion inte har 

enbart en självklar positiv effekt för individen. Därmed är det av stor vikt för individen att ha 

en organisation som kan stötta denne i sitt sätt att utforma arbetet efter sin livssituation 

(Grönlund, 2004:119). Om inte organisationen stöttar i form av flexibilitet, kan istället 

situationen ses som någonting ytters stressande, då individen själv tvingas stå för den 

slutgiltiga gränsdragningen mellan arbetet och hemmet (Grönlund, 2004:152–153).  

 

Grönlund (2004) diskuterar även om vem eller vilka som erbjuds flexibla arbetstider. Ett 

villkor för flexibel arbetstid är kopplat till individens position i organisationen och dess 

lojalitet, men även hur den rådande arbetsbelastningen ser ut. Grönlund (2004) menar att med 

positionen kommer en frihet där individerna kan vara mer självbestämmande angående 

arbetstiderna. Flexibiliteten och dess frihet bidrar på det sättet till ett mer familjevänligt liv, 

där angelägenheter i privatlivet går att ta i beaktande. Friheten i denna bemärkelse baseras 

dock på organisationens rådande behov och inte på den anställdes egna behov (Grönlund, 

2004:114–115). Grönlund (2004) redogör därmed att ansvarskravet som medföljer en högre 

position kan leda till stigande arbetsbelastning och därmed längre arbetstid, och konflikten 

mellan arbete och privatliv kan då öka. Denna konflikt hos människor i ledande positioner kan 

dock dämpas om tid finns att avsätta för energipåfyllande aktiviteter och engagemang i 

vardagen utanför arbetet, då dessa har en positiv påverkan på arbetsrelaterade prestationen 

(Grönlund, 2004:171–173).   

 

Kopplat till vår egen studie angående ledarnas situation kan vi med hjälp av Grönlunds teori 

kring funktionell flexibilitet, säga att det är av stor vikt att ett organisatoriskt stöd finns för 

ledarna vad gäller möjlighet till flexibla arbetsscheman. Avsaknaden av detta stöd medför 

svårigheter att upprätta en gränsdragning både gällande arbetet och i privatlivet. Att ledarnas 

arbete kan anpassas till dennes egen livssituation gör det möjligt att ha andra engagemangs 

krävande aktiviteter på sidan av. Effekten blir gynnsam då en potentiell konflikt upplevs 
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minimerad. Därmed är det av vikt för ledarna att upprätthålla detta stöd från organisationen, 

för att få en fungerande vardag och för att kunna fortsätta i sitt uppdrag. 

 

6.4 Resultatmodell 

Figur 3: Relationer mellan kategorier  

Här nedan sammanfattar vi en modell bestående av vår teoretiska reflektion kopplat till vår 

grundade teori, innehållande kategoriernas relation till varandra.  
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7  Diskussion 

Med följande diskussion sammankopplar vi alla de delar som varit aktuella att besvara och 

bemöta i vår studie. 

7.1 Problemformulering och syfte  

Vi anser oss ha uppnått vårt syfte i denna studie. Syftet med vår studie var att få en helhetsbild 

över hur människor i ledande positioner på svensk arbetsmarknad hanterar gränsdragningen 

mellan sin yrkesposition och sitt övriga liv. Med hjälp av vår bredd i datainsamling har vi 

lyckats fånga in en heltäckande bild av de hanteringar som krävdes, för att överhuvudtaget 

upprätthålla en balans i sin gränsdragningsprocess. Studien syftade även till att se vad som är 

mest angeläget för människor i ledande positioner vid hanteringen av gränsdragningen mellan 

arbetslivet och privatlivet. Resultatet i denna studie påvisar att det mest angelägna för att 

skapa en gränsdragning mellan arbete och privatlivet, var att kunna upprätthålla de omringade 

sociala relationerna. Avsaknaden av fungerande sociala relationer resulterade i att 

utformningen av en tillfredsställande gränsdragning blev omöjlig. Dock är det av vikt att 

komma ihåg att det inte var alla respondenter som gav anspråk på att de behöver en konkret 

gränsdragning, istället var ett flexibelt arbete och fritid att föredra där arbetet integrerades helt 

med privatlivet. Men tydligt blev ändå att även i dessa fall var upprätthållandet av sociala 

relationer av betydelse, för att överhuvudtaget få ihop vardagen. Utifrån vårt analysförfarande 

har vi även lyckats uppnå vårt syfte att generera en teori kring detta fenomen, vilken 

presenterats i tidigare avsnitt.    

7.2 Tidigare forskning  

Det som framkom frekvent i den tidigare forskningen kopplat till dagens förändrade 

arbetsvillkor och det goda arbetet, var att ansvaret idag ligger på individen själv att på egen 

hand hantera sin arbetssituation. Forskare har funnit ett samband mellan flexibla arbetsvillkor 

och individens välbefinnande, då de har förmågan att anpassa sitt arbete till gällande 

livssituation. Bengtsson (2008) påvisar detta tydliga samband. I och med individualiseringen 

och avtraditionaliseringen påstår Bengtsson (2008) att den anställdas balans kopplat till arbete 

och privatliv rubbas allt mer, då kraven har flyttats ner på individnivå istället från förr då den 

låg på organisationsnivå. Han påstår även att om arbetsvillkoren förändras allt för mycket och 

ofta ställer de höga krav på individens förmåga att prestera. Gällande vår egen studie 

framkom det tydligt att dagens flytande gränser faktiskt rubbar ledarnas 

gränsdragningsmöjligheter, då de ständigt anpassas efter gällande arbetsbelastning. Dock ses 

inte detta alltid som någonting negativ, utan detta individanpassade sätt att arbeta möjliggör 

även för ledarna att anpassa arbetet efter rådande livssituation. Detta överensstämmer med 

forskningen av Allvin m.fl. (2003) då de påvisar att dagens individanpassade arbetssätt ger en 

ökad kontroll i individens tillvaro och främjade eventuella andra önskemål i livet. De flexibla 

arbetsvillkoren möjliggör till viss grad för de anställda att utefter egna behov anpassa och 

beakta sitt arbete efter rådande livssituation. Det flexibla arbetet upplevs som positivt hos 

ledarna och främjar deras gränsdragningsprocess, detta då de kan ta sitt privatliv i beaktande 

vad gäller arbetsrelaterad planering.  

 

Forskare är tämligen överrens om hur arbetet ska se ut för att de anställda ska uppleva 
motivation och välbefinnande och därmed möjliggöra en gränsdragning mellan arbetsliv och 

privatliv. Det goda arbetet ska kännetecknas av ett tryggt och säkert arbete, möjlighet till 

inflytande, rimliga krav, familje- och individanpassat arbete och organisatorisk stöttning. 

Grönlund (2007), Breaugh & Frye (2008) och McNamara m.fl. (2012) påvisar detta starka 
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samband i deras forskning. De menar att organisatorisk stöttning vad gäller exempelvis 

stöttande ledning, flexibla arbetstimmar eller möjlighet till frånvaro gällande privatlivet, var 

av betydelse för att uppleva någon form av balans mellan arbetslivet och privatlivet. Egen 

påverkan och kontroll på arbete minskar därmed konflikten dessa emellan. Om organisationen 

kan tillgodose ledarnas behov har de en större möjlighet att skapa en tillfredställande 

gränssättning. Organisatorisk stöttning sågs därmed som en avgörande faktor för 

upprätthållandet av en tillfredställande gränssättning mellan arbetet och privatlivet för ledarna 

i vår studie. Fanns inte stöttning från organisationens sida har många av våra ledare valt att 

byta arbetsgivare för att möjliggöra denna stöttning. Utan stöttningen blev privatlivet allt för 

belastat och gränsdragningen var därmed nästintill omöjlig att åstadkomma. Detta negativa 

scenario påvisar Khallash & Kruse (2010) är en av två möjliga situationer de anställda kan 

hamna i beroende på hur de själva ställer sig till de förändrade arbetsvillkoren och hur passa 

stöttande organisationen är vad gäller sina anställda.   

 

Att distansera sig till sitt arbete och den egna ledarrollen har i och med ledarskapets 

förändring blivit allt mer problematiskt. Distansupplevelsen till sitt arbete uppkom om ledarna 

omringades av sociala relationer som tillät dem att släppa sitt arbete i både tankar och 

handlande i privatlivet. En positiv distansupplevelse kunde även uppnås vid egenutformade 

frizoner. Fogelberg & Sandberg (2000) och Johansson, m.fl. (2011) påvisar i deras forskning 

att ledarskapets förändring kräver personligt engagemang. Att bli en ledare idag baseras 

därmed på personliga egenskaper snarare än auktoritet. Detta i och med att ledaren och dennes 

förhållningssätt ska framställas som en förebild i företaget, vilket övriga anställda ska kunna 

anamma. Då ledaren idag bör vara personligt engagerad i uppdraget resulterar det i 

svårigheter att skilja på arbetslivet och privatlivet, då yrkesrollen inte längre skiljer sig allt för 

mycket ifrån från privatpersonen. Denna svårighet uttrycker samtliga ledare i vår studie, att 

om de ständigt bli sammankopplad med sin ledarroll både i privatlivet och arbetslivet, utgör 

det en svårighet att dra en gräns mellan arbetet och privatlivet.  

 

Betydelsen av sociala relationer är forskare överrens om att de är en viktig förutsättning för att 

uppleva en positiv mening i arbetet och i upplevelsen av livskvalitet. Holt-Lunstad m.fl. 

(2010) bekräftar detta i sin forskning då det sociala stödet ses som avgörande för 

upprätthållandet av en god hälsa och livstillfredsställelse. Utan dessa fungerande sociala 

nätverk är risken att individen upplever en konflikt eller meningslöshet vad gäller dennes 

livssituation eller arbetssituation. En känsla av att inte räcka till infinner sig då de inte kan 

tillföra sitt bästa i varken den ena eller andra domänen, och därmed är en balans mellan dessa 

svåra att upprätthålla. Detta är någonting som våra ledare genomgående i studien påvisar är av 

största vikt, för att överhuvudtaget ha möjlighet till en tillfredställande gränsdragning. Utan 

detta sociala stöd från både arbetet och privatlivet skulle för ledarna medföra en omöjlighet att 

upprätta en gränsdragning, och det skulle betyda att de då inte skulle klara sig varken fysiskt 

eller psykiskt i längden.  

 

Avgörande för en ledares individuella och tillfredställande gränsdragning handlade om att 

upprätthålla de sociala relationer, både på arbetet och i privatlivet, som hade en avlastande 

funktion. Om individen inte kunde upprätthålla de sociala relationerna som var av vikt för att 

skapa en upplevelse av balans dessa domäner emellan, blev belastningen på ledaren allt för 

stor. Resultatet av denna bristfälliga gränssättning riskerade att i sin tur resultera i ohälsa. Att 

kunna upprätthålla dessa sociala relationer påvisar även Unger m.fl. (2013) har en stor 

betydelse för välbefinnandet och kvalitet gällande ledarens arbete. Då den upplevda balansen i 

privatlivet hade direkt påverkan på arbetsprestationen och även på den generella upplevelsen 

av livsbalans. Unger m.fl. (2013) påstod att de sociala relationerna var så pass viktiga att 
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upprätthålla att även organisationer bör främja och möjliggöra dessa. Vikten av att bevara sina 

sociala relationer påvisar Dellve m.fl. (2013) även är avgörande för ett hållbart ledarskap. 

Ledarnas möjlighet att distansera sig till arbetet och undvika ohälsa, var starkt beroende av 

stöd i privatlivet. Dock varierade behovet av stödet baserat på graden av kontroll och 

erfarenhet i uppdraget.  

7.3 Metoddiskussion  

7.3.1 Relevans, funktion och modifierbarhet 

Vad gäller GT och den genererade teorin är tre begrepp av central betydelse för att styrka vår 

teoris giltighet: relevans, funktion och modifierbarhet (Hartman, 2001:54).   

 

Vi anser att vår studie är relevant och viktig då den ringar in ett verkligt problem som ledare i 

Sverige idag upplever vid upprätthållande av tillfredställande livsbalans. Att organisationer 

uppmärksammar vad som är angeläget för att uppnå detta, kan få positiva följder för ledarnas 

välbefinnande och en ökad hållbarhet för organisationen. Vi anser att en giltighet och 

trovärdighet går att finna i vår genererade teori, då hypoteserna kopplade till denna besvarats 

med en rik och relevant information från respondenterna. Vår teoris trovärdighet speglas 

därmed i vårt resultats goda empiriska förankring, då den visar bred variation av upplevelser 

kring ett och samma fenomen. Detta möjliggjordes då samtliga respondenter fick svara på 

samma huvudfrågor som var öppet ställda, så att utrymme fanns att fritt reflektera över den 

egna upplevelsen kring fenomenet. På detta sätt har vi kunnat minimera vår roll i 

intervjusituationerna och låtit respondenterna själva styra samtalet mot det som de ansåg var 

viktigt och av relevans kring fenomenet (Hartman, 2001:54). Vi har även öppet och neutralt 

redovisat vårt förfaringssätt, för att styrka vår teoris giltighet. Då vi i varje metodfas visat en 

följsamhet vad gäller insamling av empiri, kodning, analysarbete och minnesanteckningar, har 

vi kunnat utvinna en teori som har en förklarande funktion som kan lösa problemet (Glaser, 

2010:21). Detta var viktigt för att kunna styrka studiens validitet, och kunna påvisa att vår 

genererade teori faktiskt är användbar för ledarna i deras upplevelse av livsbalans (Hartman, 

2001:54–55). Denna redovisning fyller de krav som behövs för att påvisa att undersökningen 

är gjord på rätt sätt, och bör vid upprepning ge likvärdigt resultat. Nackdelen med det 

kvalitativa angreppssättet är dock att upprepandet av studiens genomförande inte 

nödvändigtvis ger samma resultat igen, då respondenternas värderingar och kunskap kring 

ämnet kan ha förändrats sen utförandet av studien (Patel & Davidsson, 2003:101). Vår teori 

fyller dock den viktiga funktionen modifierbarhet, som betyder att grundade teorier måste 

kunna genomgå små förändringar för att åter passa in och åter bli förklarande. Om vår teori 

tillförs ny data kan den åter bli användbar och relevant, då den anpassas efter ledarnas 

verklighet som är under ständig förändring (Hartman, 2001:54). 

7.3.2 Vår närvaro 

Under studiens gång har vi haft funderingar kring vår egen närvaros betydelse vid 

genomförandet av arbetet. Vi var väl medvetna om att det var av stor vikt för oss som forskare 

att visa en skicklighet i forskningsprocessen och främja för en objektiv position (Kvale & 

Brinkmann, 2009:260). Dessa funderingar handlade om vår potentiella påverkan genom våra 

personligheter och vår blotta närvaro vid intervjusituationer. Detta resulterade att vi under 

hela studien försökte påminna oss själva om vilken påverkan vi kunde ha på materialet, 

genom de egna tankar och erfarenheter vi bar med oss, samt genom det vi förmedlade via vårt 

kroppsspråk, vårt språkanvändande, samt hur vi riktade in våra följdfrågor. På detta sätt kunde 

vi undvika att vara alltför styrande. Faktum är att vår empiri resulterade i en teori som 

samtliga respondenter uttryckte, och det är inte sannolikt att vi har kunnat styra så många 
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människor att uttrycka så överensstämmande svar om ett och samma problem. För att kunna 

generera en grundad teori hade vi inställningen att gå in i intervjusammanhang och 

analysarbetet med en neutralitet som grundas på förutsättningslöshet. Det betydde att vi i det 

initiala skedet i studien inte hade någon förutbestämd frågeställning som var styrande 

(Hartman, 2001:61). Istället gick vi in med ett öppet förhållningssätt för att upptäcka vad 

deltagarna själva beskrev, som mest angeläget vad gäller åtskiljande av arbete och privatliv. 

Detta betyder att likt en spiral har vår frågeställning växt fram utifrån vår insamlade empiri 

(Guvå & Hylander, 2003:77–78). För att minimera vår egen påverkan utifrån att vi hade 

tidigare erfarenheter och personliga föreställningar, tyglade vi risken för påverkan genom att 

under hela forskningsprocessen påminna varandra att bortse från dessa. 

7.3.3 Reflexivitet 

En utmaning i vårt arbete med GT var risken att vi istället för att utgå från det insamlade 

materialet, letade efter empiri som var passande till teorin. På detta sätt hade vi endast som 

forskare bekräftat en redan befintlig teori och inte genererar en egen vilket är syftet med 

metoden. Vi lyckades undvika detta då vi inte i förväg läste några teorier kopplade till vårt 

fenomen och lät empirin vara talande istället. Istället provade vi kontinuerligt våra hypoteser 

genom nya teoretiska urval, och reducerade därmed risken för detta och istället utvecklade vår 

egen teori (Guvå & Hylander, 2003:80). Samtidigt har vi varit väl medvetna om att vi inte helt 

saknar tidigare erfarenheter och personliga föreställningar. Men för att tygla vår förförståelse 

och minimera påverkan på studie har vi under hela forskningsprocessen påmint varandra att 

på bästa sätt bortse från dessa. Vår kritiska reflektion kring detta har säkerställt att resultatet 

på bästa möjliga sätt varit grundad i empirin, då vi med öppenhet genomfört kodning och 

kategoriskapandet. Även det faktum att vi varit två forskare som båda deltagit i analysarbetet 

och datainsamlandet minimerade en sneddriven tolkning, då vi tillsammans har kunnat 

reflektera och upptäcka det som faktiskt framkommer som angeläget för våra ledare i 

gränsdragningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009:260).  

7.3.4 Metodproblem 

En metodologisk utmaning som uppkommit vid valet av GT är att upphovsmännen Glaser och 

Strauss utvecklade metoden åt olika håll, vilket innebär att det nu finns flera vetenskapliga 

ansatser inom metoden. Istället för att ta ställning till de olikheterna som förkommer i 

ansatserna, har vi som forskare utvecklat vår egen GT och låtit studien leda oss i våra val och 

inte låtit oss styras av en viss ansats och dess tillvägagångssätt (Hartman, 2001:78). Vår 

utformning av en passande GT gav en upplevelse om att metoden var vardagsnära och 

lättbegriplig, samtidigt som vi insåg att det fanns förfaringssätt inom metoden som var väldigt 

komplexa. För att överhuvudtagen kunna följa grunderna som kännetecknar kvaliteten i en 

grundad teori, tacklade vi problematiken genom en kombination av aktivt forskande och 

parallell läsning av aktuell metodlitteratur. Vi såg detta som lämpligaste förfaringssättet då 

vissa delar av grundad teori tog lång tid att förstå. Detta bekräftades då de först var när vi 

närmade oss slutet av forskningen som vi riktigt förstod vad vi egentligen gjort. 

 

Under senare reflektion kring vår studie har vi insett att vår forskningsmetods komplexitet 

gjorde att vi hade behövt längre tid för att ännu tydligare låta teorin uppenbara sig själv. För 

det var under analysförfarandet som vi upplevde den största metodologiska svårigheten, då 

det tog tid för oss att förstå hur det praktiska arbetet med kodning och kategoribildning skulle 

hanteras. Analysarbetet krävde av oss ett stort tålamod och ständigt återkommande till 

materialet för att styrka giltigheten i de utvunna kategorierna, och ibland kändes det som vi 

kanske forcerat fram dessa på grund av tidsbristen. Men vid jämförandet med våra 

minnesanteckningar, tidigare forskning och våra framkomna kategorier, anser vi att det inte 
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var fallet då det finns en tydlig koherens dessa emellan som styrker vår teori. 

Sammanfattningsvis ångrar vi dock inte vårt metodval då vi fortfarande anser att den var mest 

passande för oss, då vi med denna konstant jämförande metod kunde verifiera våra fynds 

giltighet genom hela forskningen. Resultatet är talande då vi slutligen genererade en teori som 

påvisar vad som är angeläget för ledarna i upprätthållandet av en tillfredställande 

gränssättning mellan arbetslivet och privatlivet. 

7.4 Självkritisk diskussion 

Valet att i studien vända oss till enbart ledare generellt förstår vi kan ifrågasättas. Att ha en 

mer specifik målgrupp kunde varit önskvärt för en mer specificerad grundad teori. Men med 

tanke på tidsaspekten i denna uppsats, och tiden det skulle tagit att finna mer specifika ledare 

inom ett område, valde vi därmed bort det alternativet. Vi anser däremot inte att vår teori inte 

är användbar. Istället har vi sett bredden av respondenternas ledarskap som någonting positivt, 

då samtliga ledare har antytt på liknande angelägenheter och hanteringsstrategier i 

gränsdragningsprocessen, trots åtskilda arbetsuppgifter. Därmed anser vi minst sagt att vår 

grundade teori är både användbar och giltig.  

 

Med facit i hand kan vi se att vi inte skulle ha haft så bråttom i den öppna fasen med vissa 

delar av urvalet, specifikt vad gäller insamlingen av artiklarna. Eftersom dessa analyserades i 

början av studien då vår kärnkategori ännu inte var utkristalliserad, var artiklarna inte av lika 

stor relevans kopplat till vår kärnkategori som resterande datainsamling. Dock anser vi att 

som nya inom forskningsområdet och med tanke på Glasers ställningstagande att allt är data, 

att detta inte har påverkat vår studie i någon negativ form. Vi är däremot medvetna om att vår 

teori eventuellt skulle haft möjlighet att berikas med ännu mer information, om vi väntat ett 

tag och hittat mer relevant data i ett senare skede. 

 

7.5 Förslag på framtida forskning 

Angående förslag till vidare forskning anser vi att det skulle vara av intresse att undersöka om 

det är skillnad mellan könen angående om betydelsen och underhållandet av de sociala 

relationerna skiljer sig däremellan. Det intressanta vore att kunna undersöka vilka olika 

strategiers som används i upprätthållandet av dessa, och vilka sociala nätverk mannen 

respektive kvinnan lägger sin tid mest på för att få balansen mellan arbetslivet och privatlivet 

att fungera tillfredställande. Intressant vore att vidare undersöka om det kan påvisas tydligt 

om det är någon avgörande skillnad på vilket kön som upplever störst svårigheter med att 

upprätthålla balansen och varför.  

 

Vidare forskning skulle även kunna innebära en inriktning emot specifik ålder, 

yrkeserfarenhet, position, samt familjesituation, för att se vilka behov och hur 

upprätthållandet av sociala relationer skiljer sig inom dessa olika parametrar. Ett annat 

intressant forskningsområde kan vara att undersöka hur upplevelsen hos ledares partner ser ut. 

Om det är påfrestande, problematiskt eller trivsamt att leva tillsammans med en partner i en 

pressad arbetssituation. Om problematiken upplevs som överresstämmande eller inte och 

vilka konkreta konsekvenser detta kan få för relationen. Intressanta här är således att 

undersöka hur viktigt det är med en samsyn i relationen i förhållande till partnerns inställning 

till arbetet och hur detta påverka prioriteringar i de olika domänerna. 
 

  



43 

 

Referenslista 
 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 

 

Allvin, M., Jacobson, A., Isaksson, K. (2003) Att avgränsa det gränslösa sjuksköterskearbetet: 

En intervjustudie om sjuksköterskors villkor och valmöjligheter i bemanningsbranschen. 

Arbetsliv i omvandling, 12, 1-63.  

 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G. & Lundberg, U.(2006). Gränslöst 

arbete- socialpsykologiska perspektivet på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 

 

Allvin, M., Mellner, C., Movitz. F., Aronsson (2013). The Diffusion of Flexibility: Estimating 

the Incidence of Low-Regulated Working Conditions. Nordic journal of working life studies, 

3 (3), 99-116. 

 

Beck, U. (1995). Att uppfinna det politiska. Bidrag till en teori om reflexiv modernisering. 

Göteborg: Daidalos.  

 

Beck, U. (1998). Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos. 

 

Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. New Jersey: Prentice-

Hall.  

 

Breaugh, A. J., & Frye, N. K. (2008). Work–Family Conflict: The Importance of Family-  

Friendly Employment Practices and Family-Supportive Supervisors. Journal of Business and  

Psychology, 22, 345-353. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

 

Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current Theories, 

Research, and Future Directions. Department of Management, 60, 421-449. 

 

Bengtsson, M. (2008). Individen stämplar in: Arbetet, facket och lönen i sociologisk 

belysning. Göteborg Studies in Sociology 34, 1-229. 

 

Dellve, L., Andreasson, J., Jutengren, G. (2013). Hur kan stödresurser understödja hållbart 

ledarskap bland chefer i vården? Socialmedicinsk tidskrift, 6, 866-877.  

 

Fogelberg -Eriksson, A., Sandberg, S. (2000), Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 

Linköpings universitet 

 

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity – Self and Society in the late modern age. 

Cambridge: Polity Press. 

 

Giddens, A. (1997). Sociology. Polity Press: Cambridge 

 

Giddens, A. (1999). Modernitet och självidentitet. Göteborg: Daidalos. 

 

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago, IL: Aldine 

Publishing Company. 



44 

 

 

Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press. 

 

Glaser, B. G. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley: 

Sociological Press.   

 

Glaser, B.G.(2010). Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion. Mill Vallery, 

CA: Socology Press. 

 

Grönlund, A. (2004). Flexibilitetens gränser. Förändring och friktion i arbetliv och familj. 

Umeå: Boréa Bokförlag 

 

Grönlund, A. (2007). Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i 

Västeuropa och Sverige. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2, 11-25. 

 

Guvå, G. & Hylander, I. (2003). Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv. 

Stockholm: Liber.  

 

Hartman, J. (2001). Grundad teori teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur 

 

Hill, E. J., Erickson, J. J., & Holmes, E. K. (2010). Workplace Flexibility, Work Hour, and 

Work-Life Conflict: Finding an Extra Day or Two. Journal of Family Psychology, 24 (3), 

349-358. 

 

Holt-Lunstad, J., Smith, T-B., Layton, J-B. (2010). Social relationships and mortality risk: a 

meta-analytic review, PLoS Medicine, 7 (7), 1-20.  

 

Härenstam, H., & Bejerot, E. (red.) (2010). Sociala relationer i arbetslivet. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB. 

 

Johansson, C., Miller, V. D., Hamrin, S. (2011) Kommunikativt ledarskap; definition, teori 

och centrala beteenden. Rapport, 6:1. CORE och Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet  

 

Khallash, s., Kruse, M. (2012) The future of work and work-life balance 2025. Futures, 44, 

678-686. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

McNamara, T. K., Pitt-Catsouphes, M., Matz-Costa, C., Brown, M. & Valcour, M. (2013). 

Across the continuum of satisfaction with work–family balance: Work hours, flexibility-fit, 

and work–family culture. Social Science Research, 42, 283-298 

 

Patel, R., Davidsson, B. (2003) Forksninfsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.  

 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, London 

& New Delhi: Sage Publications. 

 

Sennett, R. (2007). Den nya kapitalismens kultur. Stockholm: Atlas.  

 



45 

 

Sennett, R. (2000) När karaktären krackelerar. Stockholm: Altas.  

 

Stenberg, H. (2011). Gemenskapens socialpsykologi. Malmö: Liber.  

 

Strauss, A. (1987). Qualitative analysis for social scientists. New York: Cambridge 

University Press. 

 

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures 

and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc. 

 

Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (1998) Basics of Qualitative Research Techniques and 

Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications: London. 

 

Tedenljung, D. (red.) (2001). Pedagogik med arbetslivsriktning. Lund: Studentlitteratur 

 

Unger, D., Niessen, C., Sonnentag, S., Neff, A. (2013) A question of time: Daily time 

allovation between work and private life. Journal of Occupational and Organizaional 

Psychology 87,158-176. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Yukl, G. A., Kaulio, M. (2012) Ledarskap i organisationer. Harlow: Prentice Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide  
 

Arbetsbeskrivning/Livssituation 

 Hur ser din livssituation ut?  

 Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 

 Hur ser din arbetsplats ut? (Arbetsplatsen rörlig eller fast, övertid, 

helgarbete/kvällsarbete, flextid, hemarbete)  

 Hur upplever du att du kan skilja på arbetslivet och det privata livet? 

 

Tillgänglighet  

 Känner du ett behov av att vara ständigt tillgänglig? I så fall på vilket sätt? 

 Hur ser du på relationen ansvar och tillgänglighet? 

 På vilket sätt påverkar tekniken din tillgänglighet? 

 

Arbete som intresseområde  

 Känner du ett krav att du på fritiden behöver uppdatera dig på ditt eget fält för att 

rättfärdiga din position? I så fall på vilket sätt?  

 Uppdaterar du dig av eget intresse?  

 Hur kan du släppa ditt professionella förhållningssätt på fritiden?  

 Hur påverkar ditt arbete din fritid? 

Socialt stöd 

 Har du ett socialt stöd i privatlivet? I så fall hur verkar och ser det ut? 

 På vilket sätt är det sociala stödet en betydande faktor för dig i ditt privatliv? 

 

Organisationsstruktur  
 Möjliggör eller begränsar organisationens struktur att du kan släppa jobbet när du 

kommer hem? (Flextid, hemarbete, tydliga målsättningar, stöttning från 

organisationen) 

 Hur påverkar arbetsbelastningen din möjlighet till ett privatliv?  

 På vilket sätt påverkar erfarenhet och kunskap ditt sätt att sätta gräns mellan 

arbetslivet och privatlivet?  

 


