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1 INLEDNING    
 

”Being a digital nomad is about freedom, so you can design your life in any way 

that's useful for you. You can leave your home and wander indefinitely. You can use 

your current city as a home base and travel whenever you want to go somewhere. Or 

you can do a million other things.” (Reddit: r/digitalnomad) 

    

Att ha en fullständig frihet att utforma både sitt arbete och sin fritid kan låta lockande: 

Ifall du hade möjligheten att utforma ditt arbete och din fritid enligt dina egna 

preferenser, hur skulle du utforma dem? Kanske du skulle välja att arbeta i kvällssolen 

på en strand på Bali för att njuta av en konstant semesterkänsla, eller kanske du helt 

enkelt skulle välja att arbeta från det egna köksbordet för att spendera mera tid med 

familjen? Eller kanske du trivs bäst i den ergonomiska stolen i det centraliserade 

kontorskomplexet, med tydliga gränser mellan arbete och fritid? I dagens hektiska 

samhälle kan detta låta som ett drömscenario för många: Ett arbete där du själv kan 

diktera var, när och hur du jobbar. Däremot är denna gestaltning inte bara ett overkligt 

drömscenario, utan en verklighet och en livsstil som många individer valt att leva 

(Schlagwein, 2018). Ett platsoberoende och digitalt arbete som i media ofta gestaltas 

som en fortlöpande semester – en livsstil präglad av digital nomadism.  

 

Den digitala utvecklingen har medfört nya sätt att arbeta (Colbert, Yee & George, 

2016; Chen & Nath, 2008; Lewis, Rapoport & Gambles, 2003). Digitala och 

platsoberoende arbetssätt har uppstått som en konsekvens av att organisationer 

globaliserats och digitaliserats, och nya kommunikationsmedel utvecklats (Orlikowski 

& Scott, 2008). Hur arbetet ser ut och utförs har med andra ord förändrats, speciellt 

inom kunskapsintensiva yrken (Lewis, 2003). Samtidigt ifrågasätts arbetets centralitet 

i livet, i samband med att nya generationer träder in på arbetsmarknaden (Guest, 2002): 

Individer önskar att arbetet vore mera meningsfullt än enbart ett sätt att betala hyran. 

Redan år 1997 förutsåg Makimoto och Manners dessa effekter som teknik skulle 

komma att ha på vårt sätt att arbeta (se t.ex. Thompson, 2018, 1), och konstruerade 

termen digital nomadism: en digital arbetskraft som ofta består av unga och 

platsoberoende arbetare (Reichenberger, 2018). På grund av att deras arbete utförs 

digitalt är de digitala nomaderna inte bundna till en viss ort eller stad, utan med hjälp 

av den bärbara datorn och ett trådlöst nätverk kan de arbeta nästan var som helst på 
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jorden (Wang, Schlagwein, Cecez-Kecmanovic & Cahalane, 2018). Digital nomadism 

är ett växande segment inom den digitala arbetskraften (Wang et al., 2018): 

Schlagwein (2018) uppskattar att ungefär 200 000 - 500 000 individer har valt att 

utnyttja den flexibilitet som digitaliseringen gett oss och följa livsstilen i sin jakt på 

frihet och ett mer meningsfullt arbete.  

 

Däremot har denna nyfunna flexibilitet också medfört nya utmaningar. Även om 

digitaliseringen gett oss en större frihet att välja tid och plats för att utföra arbetet, har 

dessa nya arbetssätt även bidragit till att traditionella gränser mellan arbete och fritid 

lätt suddas ut (Grant, Wallace & Spurgeon, 2013; Hislop & Axtell, 2007). De digitala 

verktygen gör med andra ord att arbetet inte längre begränsas till de fysiska 

kontorsväggarna och fastställda arbetstiderna, utan arbetet tränger sig lätt in i hemmet 

och på fritiden. Distansarbetare har följaktligen påvisats ha större utmaningar då det 

gäller att skilja på arbete, fritid och familjeliv (Thompson, 2018). Trots att en del 

forskning redan studerat de utmaningar som distansarbetare upplever, är den 

vetenskapliga diskussionen om hur de digitala nomaderna, en extrem form av 

distansarbetare (Su & Mark, 2008; Chen & Nath, 2008), upplever balansgången mellan 

arbete och fritid bristfällig. En inblick i hur de digitala nomaderna uppfattar denna 

utmaning kan därför bidra med ett nytt och värdefullt perspektiv i denna aktuella 

diskussion.    

 

Vi befinner oss sammanfattningsvis mitt i en spännande omvandling av vårt samhälle. 

Under de senaste årtiondena har vårt samhälle blivit allt mer digitalt, och arbetet likaså. 

Distansarbete medför nya möjligheter, men samtidigt nya utmaningar. Genom att rikta 

blicken mot de digitala nomaderna, de platsoberoende digitala arbetarna, kan 

värdefulla insikter nås om hur man på ett tillfredsställande sätt kan balansera arbete 

och fritid i det hektiska, digitala samhälle vi lever i. Hur man genom att ha friheten att 

själv utforma både sitt arbete och sin fritid kan skapa en balans som man själv är nöjd 

med - oavsett om det innebär arbete från en sandstrand eller från ett kontor. Det är 

detta tema min avhandling behandlar.  
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1.1. Problemdiskussion 
 
Både arbetslivet och samhället har förändrats i samband med att vi tagit ett steg in i 

den digitala världen (Wang et al., 2018). Digitala verktyg har förändrat arbetets 

utseende (Grant, Wallace & Spurgeon, 2013) och skapat nya möjligheter gällande plats 

och tid för arbetsutförandet (Chen & Nath, 2008; Hill, Miller, Weiner & Colihan, 

1998). Samtidigt har organisationer, människor, finansiella marknader och ekonomier 

förenats på global nivå (Hislop & Axtell, 2007). Enligt Lewis et al. (2003) har världen 

både utvidgats och krympt: informations- och kommunikationsteknik har utvidgat 

tiden genom att skapa en global marknad som är aktiv dygnet runt, samtidigt som 

tekniken minskat avståndet människor emellan. Att videosamtala med en vän på andra 

sidan jordklotet, att handla på internet när som helst på dygnet eller att mejla med en 

kollega under kvällstid för att anpassa sig efter tidsskillnaden, är några praktiska 

exempel på effekter som tekniken haft på vår vardag. Digitaliseringen och 

globaliseringen har samtidigt bidragit till en högre arbetspress och en ökning i arbetstid 

(Lewis, 2003) samt till krav på konstant tillgänglighet (Guest, 2002). Lewis (2003) 

påpekar därför att individers liv domineras i allt större grad av arbete. Med detta som 

bakgrund är det således inte konstigt att stressrelaterade sjukdomar (Eurofound, 2010; 

THL, 2019), en konstant känsla av press samt utmaningar med att balansera arbete och 

fritid är växande problem i vårt samhälle (Lewis et al., 2003). Dessa utmaningar är av 

så allvarligt slag att de även tagits i beaktande i aktuell lagstiftning1. Att nå en känsla 

av balans mellan arbete och fritid kan följaktligen vara minst sagt utmanande i vårt 

digitala samhälle.  

 

Den digitala utvecklingen har lett till nya arbetsformer och nya sätt att arbeta (Chen & 

Nath, 2008), som i sin tur har nya konsekvenser för både organisationer och individer. 

Dessa nya arbetssätt i den digitala eran kännetecknas av hög arbetsrelaterad flexibilitet 

(Fonner & Stache, 2012), då arbetsplatsen inte längre begränsas till det fysiska 

kontoret och till traditionella arbetstider: Det uppstår helt enkelt en flexibilitet 

angående tid och plats för arbetet (Chen & Nath, 2008). Flera moderna sociala, 

                                                
1 I flera länder har ny lagstiftning tagit arbetets intrång på fritiden i beaktande. Exempelvis den nya 
arbetstidslagen som trädde i kraft i Finland 1 januari 2020, begränsar användningen av teknik för 
arbetsrelaterade ärenden under fritiden (Friman, 2019). Liknande tillvägagångssätt har identifierats i 
exempelvis Frankrike, Italien och Tyskland, som stiftat lagar med ändamålet att skydda individens 
rättighet att koppla bort sig från arbetsrelaterad teknik på fritiden (Haridy, 2018). 
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tekniska och ekonomiska förändringar har följaktligen skapat möjligheter för 

distansarbete (Hislop & Axtell, 2007), exempelvis distansarbete från det egna 

köksbordet eller hemmakontoret. Distansarbete har utvecklats till en allt viktigare 

arbetsform idag (Hislop & Axtell, 2007) - inte minst till följd av den globala pandemin 

år 2020 som drivit företag och organisationer att anpassa sin verksamhet till mer 

platsoberoende arbetsformer. Distansarbete har bevisats ha positiva effekter på både 

produktivitet (Hill et al., 1998), hängivenhet till arbetet (Felstead & Henseke, 2017) 

och också lägre konflikt mellan arbete och fritid (Kossek, Lautsch & Eaton, 2006). 

Däremot utmanas distansarbetare ofta av social isolering (se t.ex. Mann & Holdsworth, 

2003; Grant et al., 2013) samt utsuddade fysiska och temporala (tidsmässiga) gränser 

mellan arbete och fritid (Fonner & Stache, 2012). Att arbetet förflyttar sig från kontoret 

och in i hemmet kan följaktligen ha både positiva och negativa konsekvenser. 

           

Trots att diskussionen om distansarbete ofta förts med hänvisning till arbete i det egna 

hemmet, kan arbetet även utföras på flera olika platser utanför hemmet (Hislop & 

Axtell, 2007). Utvecklingen av digitala verktyg såsom mobiltelefoner och bärbara 

datorer har ökat arbetstagarnas rörelsefrihet (Hislop & Axtell, 2007, Vartiainen & 

Hyrkkänen, 2010), vilket betyder att arbetet även kan utföras exempelvis i färdmedel, 

på caféer eller i hotellrum - i princip var som helst så länge de tekniska 

förutsättningarna uppfylls (Nunes, 2005). Som en konsekvens av denna rörlighet har 

extrema former av distansarbete vuxit fram: individer som ofta är totalt platsoberoende 

då de kan sakna såväl en platsbunden arbetsplats som ett platsbundet hem (Nash et al., 

2018; Su & Mark, 2008; Chen & Nath, 2008). Dessa individer, som kallar sig för 

digitala nomader, är ofta unga kunskapsarbetare (Reichenberger, 2018), som präglas 

av digital nativitet2 (Prensky, 2001). Till följd av att deras arbete utförs digitalt har de 

möjlighet att arbeta samtidigt som de reser och upptäcker världen - en extrem nivå av 

platsoberoende arbete (Su & Mark, 2008).  

 

Då nya arbetsformer skapas och arbetsintensiteten ökar finns det skäl att reflektera 

över effekterna som detta har på work-life balance3. Arbetets intrång i hemmet kan 

                                                
2 Digital nativitet syftar till det begrepp som bland annat Prensky (2001) använt för att beskriva de 
individer som växt upp med teknik och digitala verktyg (eng. digital natives).  
3 Begreppet work-life balance syftar till individens känsla av balans mellan arbete och fritid. En 
noggrannare beskrivning över begreppet, och en förklaring till varför det engelska begreppet används, 
presenteras i kapitel 2. 
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leda till att traditionella fysiska och temporala gränser mellan arbete och fritid suddas 

ut, vilket i sin tur kan leda till större utmaningar med att koppla bort från arbetet: det 

blir helt enkelt svårare att uppnå en tillfredsställande work-life balance (Felstead & 

Henseke, 2017). Distansarbetare kan därför uppleva utmaningar med att balansera 

arbete och fritid. Enligt Jarrahi, Philips, Sutherland, Sawyer & Erickson (2019) 

överförs fokus i dessa nya arbetssätt allt mer från organisationer till den enskilda 

individen, vilket gör det relevant att reflektera kring individens egna ageranden i dessa 

nya utmaningar. I distansarbete försvinner nämligen traditionella ramar för arbetet och 

fritiden, och individen måste själv lägga upp ramarna både för arbetet (Hislop & 

Axtell, 2009) men även för balansen mellan arbete och fritid (Jarrahi & Thomson, 

2017). Då arbetet skiftar allt mer från traditionella kontor och fastställda arbetstider till 

individens egna beslut över var, när och hur arbetet ska utföras (Kossek et al., 2006), 

borde även forskningens fokus skifta mot dessa individuella och inofficiella sätt att 

utforma sitt arbete och sin fritid (Sturges, 2012). Vi möter med andra ord nya 

utmaningar då traditionella gränser suddas ut och då vikten läggs på inofficiella sätt 

att utforma work-life balance - utmaningar som förtjänar uppmärksamhet även i 

forskningssammanhang. Att föra en diskussion om individuella sätt att utforma work-

life balance är därför inte bara aktuell, utan även nödvändig, i det digitala samhälle vi 

lever i idag. 

 

Den befintliga litteraturen om dessa individuella och inofficiella sätt att utforma work-

life balance är däremot bristfällig (Sturges, 2012). Trots att den vetenskapliga 

diskussionen om balansen mellan arbete och fritid är omfattande, menar Sturges 

(2012) att forskningen för det mesta utgått från ett fokus på organisationer - exempelvis 

på hur organisationer kan påverka sina anställdas work-life balance med hjälp av att 

erbjuda diverse möjligheter till flexibelt arbete. En mindre mängd forskning finns om 

de inofficiella sätt med vilkas hjälp individen själv kan utforma en balans,  exempelvis 

genom att anpassa arbetstider och arbetsmiljö enligt de egna preferenserna (Sturges, 

2012). Liknande brister i den befintliga litteraturen diskuteras även av Kossek et al. 

(2006), som påpekar att en hittills relativt sparsamt studerad variabel i litteraturen om 

work-life balance är den om personlig kontroll. Kossek et al. (2006; se även Kossek, 

Lautsch & Eaton, 2005) menar nämligen att flexibilitet i arbetet inte automatiskt 

medför positiva följder för work-life balance, utan följderna beror snarare på hur 

mycket kontroll arbetstagare har över denna flexibilitet - över var, när och hur de 
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arbetar. De efterlyser därför mera forskning om de inofficiella strategier individer intar 

för att utforma en work-life balance som motsvarar individens egna preferenser 

(Kossek et al., 2006). Ett fokus på individuella och inofficiella sätt att utforma work-

life balance kan följaktligen bidra med ny och värdefull kunskap. 

 

Den vetenskapliga diskussionen har inte heller på ett heltäckande sätt beaktat de nya 

möjligheter tekniken skapat angående arbetsmiljö. Hughes och Silver (2019) påpekar 

att forskningen om work-life balance ofta begränsats till att granska distansarbetet från 

det egna hemmet samt distansarbete i samband med arbetspendling. Trots att arbetet 

kan utföras var som helst där elektroniskt nätverkande är möjligt (Nunes, 2005), har 

mindre uppmärksamhet riktats mot distansarbete på andra ställen än i det egna hemmet 

(Ojala & Pyöriä, 2018; Felstead & Henseke, 2017). Felstead och Henseke (2017) 

påpekar att den vetenskapliga diskussionen därför kan gå miste om värdefull 

information om hur själva platsen där arbetet utförs har utvecklats. Både Hughes och 

Silver (2019), Vartiainen och Hyrkkänen (2010) och exempelvis Hislop och Axtell 

(2007) uppmanar därför forskare att rikta blicken mot dessa alternativa arbetsplatser 

vid sidan av kontoret och hemmakontoret, och fokusera på hur work-life balance 

påverkas exempelvis av att arbeta på resande fot.  

 

Det första steget mot en lösning på dessa aktuella samhälleliga utmaningar och de 

luckor som finns i den befintliga litteraturen kunde därför tas genom att rikta blicken 

mot de digitala nomaderna - de extremt platsoberoende arbetarna (Su & Mark, 2008). 

De digitala nomaderna, som ofta består av unga kunskapsarbetare (Reichenberger, 

2018) och som på grund av sin nomadiska livsstil i stor grad varierar var, när och hur 

de arbetar, kan ge ett värdefullt inslag i den vetenskapliga diskussionen om work-life 

balance. De digitala nomaderna saknar ofta fysiska och temporala gränser mellan 

arbete och fritid, eftersom livsstilen går ut på att kombinera arbete, fritid och resande 

(Reichenberger, 2018). Dessutom uppstår nya utmaningar i detta platsoberoende 

arbete, då platsoberoendet kontinuerligt skapar nya fysiska, virtuella och sociala 

förutsättningar som individen måste anpassa sig till och navigera i (Vartiainen & 

Hyrkkänen, 2010). Individuella och självdisciplinära rutiner är därför oumbärliga ifall 

individen vill bibehålla en uppdelning mellan arbete och fritid i en livsstil som denna 

(Cook, 2020), och individens egna ageranden blir således centrala i utformandet av 

work-life balance (Jarrahi & Thomson, 2017). Att studera dessa extremt 
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platsoberoende och digitala arbetare kan ge värdefulla inslag i såväl den vetenskapliga 

diskussionen som i den samhälleliga debatten, dels gällande hur ett extremt 

platsoberoende och digitalt arbete kan se ut och dels gällande vilka effekter detta har 

på work-life balance. 

 

Att studera digitala nomader och work-life balance kan vidare ge ett välbehövligt 

bidrag till den för tillfället bristfälliga litteraturen om digital nomadism. Trots att 

digital nomadism beskrivs av Wang et al. (2018, 2) som ”...much more significant for 

humanity’s historical narrative than simply another lifestyle. Digital nomadism is not 

only a new lifestyle option but indeed a new way of working and organising.”, är den 

befintliga forskningen om denna betydelsefulla och nyskapande arbetsform minst sagt 

bristfällig. Den vetenskapliga diskussionen om digital nomadism är begränsad och 

utspridd över flera olika teoretiska discipliner, forskning finns främst inom turism- och 

fritidsstudier, samt inom informationsvetenskaper. Dessutom består denna forskning 

till största del av olika konferensbidrag och working papers. Ett organisationsteoretiskt 

perspektiv verkar i sin tur vara nästintill obefintlig; i början av denna 

avhandlingsprocess var det utmanande att överhuvudtaget hitta artiklar som tangerade 

digital nomadism i organisationsteoretiska, vetenskapliga tidskrifter. Ämnets 

aktualitet och det växande forskningsintresset om ämnet i fråga kunde å andra sidan 

märkas under detta år då jag skrivit min avhandling, eftersom antalet vetenskapliga 

artiklar om digitala nomader ökat avsevärt under årets gång. Trots att enstaka studier 

tangerat digital nomadism och work-life balance (se t.ex. Cook, 2020; Orel, 2019; 

Reichenberger, 2018), har dessa studier inte på ett heltäckande sätt diskuterat 

effekterna som detta platsoberoende och digitala arbete har på work-life balance, samt 

de inofficiella sätt med vilkas hjälp individen kan utforma en balans då traditionella 

gränser mellan arbete och fritid suddas ut. Dessutom uppmanar flera forskare till mera 

forskning om digitala nomader, för att utöka den vetenskapliga diskussionen om en 

livsstil som väntas bli allt vanligare i framtiden (Reichenberger, 2018).  

 

Genom att studera work-life balance och digitala nomader, de platsoberoende och 

digitala arbetarna, vill jag med andra ord fylla de luckor som finns i den befintliga 

litteraturen om work-life balance i det digitala samhället. Samtidigt vill jag bidra med 

en inledande diskussion om digitala nomaders platsoberoende och digitala arbete, ett 

ämne som ännu är i startgroparna i organisationsteoretiska sammanhang. Eftersom 
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digital nomadism så starkt präglas av just dess digitala egenskaper, kan även jag som 

avhandlingsskribent rikta blicken mot den digitala världen och använda den som en 

plattform i min studie. Jag har därför använt mig av den netnografiska 

forskningsmetoden, en forskningsmetod som liknar traditionell etnografi men som 

utförs på internet (Kozinets, 2015). På detta sätt fick jag möjligheten att studera de 

digitala nomaderna i deras naturliga livsmiljö - på internet. Vidare, för att studera hur 

work-life balance utformas hos de digitala nomaderna, har jag utgått från ett perspektiv 

på det platsoberoende och digitala arbetet. Jag försöker alltså få en förståelse av hur 

balansen mellan arbete och fritid ser ut genom att fokusera mera på de arbetsmässiga 

förutsättningarna än på fritiden. Genom att inta ett arbetsperspektiv kan jag med andra 

ord få värdefull information om hur detta platsoberoende och digitala arbete ser ut, och 

också vilka effekter detta har på work-life balance. 

 

Sammanfattningsvis vill jag med denna avhandling, i ett samhälle som övergår mot 

mera platsoberoende arbetssätt och där individer möter nya utmaningar med att 

balansera arbete och fritid, få kunskap om hur ett modernt, digitalt arbete kan se ut, 

men även få en inblick i en ny form av integration av arbete, fritid och resande. Denna 

kunskap kan följaktligen vara av värde såväl för enskilda individer i deras jakt efter ett 

balanserat liv, men även för organisationer och personalpolitik inom dem. 

 

 

1.2. Avhandlingens syfte 

 

Ovanstående problemdiskussion leder mig fram till syftet med min avhandling.  I 

denna avhandling vill jag lyfta fram det bristfälligt undersökta platsoberoende och 

digitala arbetssättet och livsstilen - digital nomadism - och den utmaning som flera 

personer upplever i dagens samhälle: balansen mellan arbete och fritid. För att uppnå 

detta studerar jag därför digitala nomader med fokus på deras uppfattning av work-life 

balance.  

 

Syftet med denna avhandling är följaktligen att med hjälp av en netnografisk studie 

förstå vad ett platsoberoende och digitalt arbete har för effekter på work-life balance 

hos den digitala nomaden. Med andra ord: Hur utformar den digitala nomaden sin 

work-life balance i en livsstil där tydliga gränser mellan arbete och fritid saknas? 
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Vidare riktar jag blicken mot de inofficiella och subjektiva strategier individen kan 

använda sig av för att utforma sin egen work-life balance i ett platsoberoende och 

digitalt arbete. Jag utgår därför från ett ontologiskt antagande som betonar individen 

som en väsentlig aktör i utformandet av denna balans. För att uppnå forskningssyftet 

ställer jag sammanfattningsvis forskningsfrågan: 

 

Hur utformar de digitala nomaderna sin work-life balance?  

 

Denna avhandling fungerar följaktligen som en explorativ introduktion till ämnet, en 

inblick i hur work-life balance kan påverkas av ett extremt platsoberoende arbete 

såsom de digitala nomadernas. 

 

 

1.3. Den platsoberoende och digitala arbetaren - den digitala nomaden   
 
För att ge en grund att stå på inför den fortsatta framställningen, är en introduktion av 

begreppet digital nomad nödvändig. Därför ger jag i detta skede en kort beskrivning 

av begreppets innebörd. 

 

Begreppet digital nomadism myntades av Makimoto och Manners redan år 1997 (se 

t.ex. Thompson, 2018, 1). Trots att denna vision inte uppmärksammades vid 

publiceringen, togs ämnet upp ett decennium senare av Tim Ferriss (2009) i 

bästsäljaren The 4-hour work week: escape the 9-5, live anywhere and join the new 

rich, som kom att starta en ny rörelse av platsoberoende och digitala arbetare (Wang 

et al., 2018; Haking, 2017). En fullständig definition av begreppet digital nomad är 

däremot inte ännu myntad (Cook, 2020), eftersom den etablerade forskningen om 

denna livsstil fortsättningsvis är skral. Däremot hänvisar Cook (2020, 355) till befintlig 

forskning och sammanfattar att den forskning som finns ofta definierar digitala 

nomader som ”...young, work-oriented professionals who reject outwardly imposed 

structures of traditional office work—such as the 9 to 5—and place value on autonomy, 

flexibility and the ability to travel and work where they please”. De digitala nomaderna 

är således individer som valt att leva ett platsoberoende liv och vars arbete sker digitalt 

i form av exempelvis webbdesign, programmering, digital marknadsföring eller 

bloggande (Thompson, 2019; Thompson, 2018; Nash, Jarrahi, Sutherland & Phillips, 
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2018). Dock påpekar Cook (2020) att digital nomad inte är det enda begreppet som 

används för att beskriva arbetare av denna sort, utan även mer neutrala termer som 

platsoberoende arbetare och fjärrarbetare används.  

          

Reichenberger (2018) menar att internationellt resande ofta porträtteras, främst i 

media, som ett krav för digital nomadism, men betonar dock att platsoberoendet även 

kan utnyttjas på ett mera begränsat sätt. Därför kategoriserar Reichenberger (2018) 

digitala nomader i tre olika nivåer. Den första nivån innefattar de individer som är 

flexibla i var de arbetar, men som inte integrerar arbete med resande. Den andra nivån 

består av digitala nomader som har ett fast hem, en permanent uppehållsort, men 

använder flexibiliteten i arbetet för att resa mera än vanligt. Den tredje nivån syftar till 

de individer som väljer att inte ha ett fast hem utan lever och arbetar på resande fot. 

Cook (2020) kompletterar denna kategorisering av Reichenberger (2018) genom att 

också inkorporera individer som strävar efter att uppnå denna livsstil, som i framtiden 

vill bli digitala nomader, men som ännu inte är det. Denna kategori är viktig enligt 

Cook eftersom olika digitala plattformar där diskussioner mellan digitala nomader 

förs, också används av individer som eftersträvar att bli digitala nomader och som 

deltar i diskussioner för att hitta inspiration och söka information om livsstilen.  

      

Digitala nomader har ofta identifierats tillhöra den yngre generationen (Reichenberger, 

2018) som växt upp med teknologi. På grund av den rörlighet och de nomadiska 

egenskaper som deras livsstil kännetecknas av, är det svårt att avgöra antalet digitala 

nomader (Wang et al., 2018). Schlagwein (2018) uppskattar dock att antalet digitala 

nomader ligger inom en grov uppskattning på 200 000 till 500 000, runtom i världen. 

Ofta söker sig de digitala nomaderna till platser som har ett behagligt och varmt klimat 

och låga levnadskostnader (Thompson, 2019; Thompson, 2018). Den digitala aspekten 

av livsstilen medför dock att en uppkoppling till internet är väsentlig (Nash et al., 

2018). Detta har medfört att destinationer som exempelvis Bali och Chiang Mai, som 

erbjuder såväl värme som fungerande internetuppkoppling, har blivit populära 

tillflyktsorter för den digitala nomaden (Cook, 2020; Thompson, 2018). Trots att 

exempelvis Thompson (2018; 2019) påpekar att de digitala nomaderna ofta väljer 

destinationer utgående från omständigheter för fritiden, framhäver bland annat Cook 

(2020) de digitala nomadernas starka fokus på arbete och arbetsproduktivitet.  
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Den digitala nomadens anställningsformer kan variera (Nash et al., 2018). Medan 

någon kan vara en platsoberoende entreprenör, kan andra vara i ett fast 

anställningsförhållande med en eller flera arbetsgivare. I de digitala nomadernas fall 

betyder det fasta anställningsförhållandet ändå inte att de är platsbundna, utan de har 

ofta fått lov av arbetsgivaren att själv välja var de utför arbetet - oavsett om de väljer 

att bosätta sig på en ort eller om de väljer att resa världen runt. De digitala nomader 

som däremot valt entreprenörskap arbetar ofta i giggekonomin4 (Sutherland & Jarrahi, 

2017; Nash et al., 2018), och hittar nya kunder och uppdragsgivare genom 

kontinuerligt nätverkande. Det gemensamma med alla dessa variationer är dock att de 

identifierar sig som digitala nomader och det är även denna faktor som jag utgått ifrån 

i min studie: att de har större frihet att själv utforma sitt platsoberoende och digitala 

arbete och anser sig själva som digitala nomader. Det digitala arbetet medför att de kan 

leva ett platsoberoende liv fyllt av resande - en livsstil som verkar sudda ut gränser 

mellan arbete, fritid och resande (Reichenberger, 2018). Den digitala nomadens 

livsstil, då de kombinerar arbete, fritid och resande, skapar följaktligen intressanta 

frågor om work-life balance - frågor som jag studerar närmare i denna  avhandling.  

 

 

1.4. Avhandlingens disposition 
 
I denna sektion presenteras avhandlingens disposition, för att ge läsaren en överblick 

av avhandlingen. Avhandlingen inleddes med en problemdiskussion och 

avhandlingens övergripande syfte. Även forskningsfrågan, med vars hjälp syftet ska 

uppnås, presenterades i det inledande kapitlet. Dessutom introducerades läsaren till 

den digitala nomadismens innebörd, för att skapa en förståelse av begreppet inför 

fortsatt läsning. I följande kapitel presenterar jag den teoretiska referensramen som 

fungerar som grund för studiens teoretiska förankring. Eftersom den teoretiska 

utgångspunkten ligger i tidigare forskning om work-life balance inleds kapitlet med en 

definition och tillbakablick över detta diffusa begrepp, samt en presentation av den 

befintliga vetenskapliga diskussionen inom ämnet. Därefter, eftersom jag i min 

                                                
4  Giggekonomi (eng. gig economy) syftar till arbetsformer som präglas av korta, ofta projektbaserade, 
anställningsförhållanden med flera olika uppdragsgivare. Exempel på företag inom giggekonomin är 
Amazons Mechanical Turk och Uber. (Sutherland & Jarrahi, 2017; Nash et al., 2018)  
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avhandling utgår ifrån en ontologisk grund som poängterar individens roll för work-

life balance, intar jag ett perspektiv på individen som en väsentlig aktör i denna balans. 

 

I därpå följande kapitel riktar jag blicken på min egen studie. Jag presenterar den 

forskningsmetod som tillämpats i studien, netnografi, samt motiverar varför denna 

forskningsmetod valts. I detta kapitel diskuterar jag även etiska frågeställningar och 

utmaningar som jag ställdes inför under studiens gång, redogör för praktiska 

tillvägagångssätt och presenterar de digitala plattformarna som agerat som 

informationskälla i min netnografiska studie. Även en diskussion om studiens kvalitet 

och tillförlitlighet förs i detta skede. 

 

Avhandlingen fortsätter med en presentation av det empiriska material som den 

netnografiska studien gett mig. Materialet är kategoriserat enligt identifierade teman 

som svarar på forskningsfrågan, och praktiska exempel i form av citat och bilder 

framförs för att påvisa materialets innehåll. I det nästsista kapitlet riktar jag återigen 

blicken mot avhandlingens syfte, och en diskussion med förankring i den teoretiska 

referensramen förs om de identifierade effekter som det platsoberoende och digitala 

arbetet har på work-life balance. Slutligen sammanfattas avhandlingens teoretiska och 

metodologiska bidrag till forskningsfältet, och förslag på fortsatt forskning ges. 
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2 TEORI 
 
I detta kapitel presenterar jag den teoretiska förankring som min avhandling lutar mot 

- den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med en diskussion och definition av 

begreppet work-life balance. Jag fortsätter med att presentera centrala element inom 

forskning om work-life balance, för att ge läsaren en inblick i detta mångfacetterade 

ämne. Denna diskussion utmynnar i en diskussion om gränsteori, som även fungerar 

som en huvudsaklig infallsvinkel genom hela avhandlingen. Därefter övergår jag till 

de två huvudteman som den teoretiska referensramen bygger på: Forskning som 

betonar individen som en väsentlig aktör för work-life balance samt hur distansarbete 

påverkar upplevelsen av work-life balance. I diskussionen om work-life balance utgår 

jag följaktligen från ett fokus på arbetet. Figur 1 illustrerar den teoretiska 

referensramen som studien lutar sig mot.  

 

 

Figur 1: En illustration över avhandlingens teoretiska referensram.”WLB” syftar till 

begreppet work-life balance. 

 

 

2.1. Begreppet work-life balance 
 
Före jag kan dyka ner i det omfattande och mångsidiga ämnet work-life balance, är det 

nödvändigt att först definiera begreppet. Trots ämnets popularitet inom såväl forskning 

som populärpress, präglas ämnet av många olika definitioner (Casper, Vaziri, Wayne, 

deHauw & Greenhaus, 2018; Kalliath & Brough, 2008) och saknar således en 
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gemensamt accepterad definition (McMillan, Morris, & Atchley, 2011; Kalliath & 

Brough, 2008; Guest, 2002). Casper et al. (2018) poängterar att en stor del av den 

befintliga forskningen om work-life balance misslyckats med att konceptualisera och 

definiera begreppet, och som i sin tur påverkat forskningens validitet. Av den 

anledningen har jag valt att redogöra för mitt val av att använda just begreppet work-

life balance och också diskutera innebörden av detta begrepp.  

 

2.1.1. Val av begreppet work-life balance 

 
Enligt Guest (2002) beror sättet vi studerar förhållandet mellan arbete och fritid till 

stor del på de språkliga val vi gör. Ordvalen kan begränsa vilken fråga som ställs och 

vad som studeras (Lewis et al., 2003), och otydliga definitioner kan följaktligen bidra 

till en otydlig konceptualisering av begreppet och till att teoriutvecklingen hämmas 

och blir spretig (Casper et al., 2018). De begrepp som använts då förhållandet mellan 

arbete och fritid studerats har varierat stort. En debatt har därför skapats om vilket 

begrepp som är det rätta att använda, särskilt angående det ord som syftar till fritiden, 

icke-arbetet. Begreppet work-family balance har varit populärt inom forskningen, men 

detta begrepp lägger ett stort fokus på familjen och misslyckas med att ta i beaktande 

individens andra roller i livet än just familjerollen - exempelvis rollen inom 

vänskapskretsen eller inom olika fritidsaktiviteter (Greenhaus & Powell, 2017; se 

Powell et al., 2019, 55). På grund av denna språkliga begränsning har en stor del av 

forskningen som använt detta begrepp fokuserat på förhållandet mellan arbete och 

familjen (Munn, 2013).  Som ett svar till denna kritik utvecklades begreppet work-life 

balance, som innefattar en bredare definition av fritiden och som även tar i beaktande 

de personer som exempelvis inte har barn eller familj (Kalliath & Brough, 2008; Lewis 

et al., 2003). Däremot har även detta begrepp mottagit kritik i den teoretiska debatten, 

där exempelvis Casper et al. (2018) och Lewis et al. (2003) argumenterat för hur ordet 

life är för vagt, och att ordet antyder att arbete (work) inte är en del av livet (life). 

Casper et al. (2018) föreslår därför i sin tur begreppet work-nonwork balance, som 

enligt dem är mera distinkt och som tar i beaktande individens alla roller såväl inom 

arbetet som utanför arbetet.  

 

Även ordet som syftar till samspelet mellan arbete och fritid, balans, har skapat delade 

åsikter. En del av den befintliga forskningen har utgått från ett konfliktperspektiv och 
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därför använt begrepp som work-life conflict och work-life interference (Guest, 2002). 

I begreppet work-life balance utmanas forskaren i sin tur av komplexiteten av ordet 

balans, då dess betydelse kan variera enligt dess objektiva och subjektiva vinkling, 

beroende på i vilken situation begreppet används (Guest, 2002). Likväl kan ordet 

balans antyda att arbete och fritid måste vara jämnt fördelade (Munn, 2013). 

 

Denna diskussion leder mig vidare till mitt eget val av begrepp. Trots en del argument 

emot begreppet, anser jag att work-life balance är ett ändamålsenligt begrepp att 

använda i min avhandling. Jag har valt att använda detta begrepp eftersom jag anser 

att begreppet är beskrivande och allmänt vedertaget. Begreppet work-life balance 

används ofta i vardagliga diskussioner om ämnet i fråga, även av de digitala 

nomaderna, och att jag använder samma begrepp minskar risken för missförstånd i 

forskningssituationen. Dessutom anser jag att begreppet work-non work balance 

lägger ett alltför stort fokus på arbetet, speciellt i en studie som denna där fritiden och 

resandet också spelar en viktig roll, medan begreppet work-family balance i sin tur 

lägger ett alltför stort fokus på familj. Med tanke på de utmaningar och syftningsfel 

som kan uppstå i översättningar mellan två språk, och eftersom det svenska språket 

saknar ett motsvarande begrepp med samma innebörd, har jag valt att använda det 

engelska begreppet. I mån av möjlighet kommer jag dock även att använda mig av 

uttryck som balans mellan arbete och fritid eftersom jag anser, trots den aningen 

klumpiga formuleringen, att det är den närmaste svenska motsvarigheten som finns till 

det engelska begreppet. Jag har på motsvarande sätt valt att genom hela avhandlingen 

behålla engelskspråkiga citat vid de tillfällen där en eventuell översättning kunde 

rubba citatets verkliga innehåll.  

 

Innebörden av orden arbete och fritid kan däremot också reflekteras på ett djupare 

plan. Med arbete (work) syftar jag, likt Guest (2002, 262), till den betalda anställningen 

och med fritid (life) syftar jag följaktligen till individens aktiviteter utanför den betalda 

anställningen. Lewis (2003, 345) hänvisar till Iso-ahola (1997) och påpekar att fritid 

ofta konstrueras som icke-obligatorisk tid som innehåller motiverande, fritt valda 

aktiviteter. Samtidigt hänvisar Lewis (2003, 345) till Thompson et al. (2002) och 

menar att fritid dessutom ofta består av aktiviteter som medför en känsla av 

tillfredsställelse. Fritid definieras med andra ord ofta som motsatsen till arbetet (Lewis, 

2003). Däremot påpekar Lewis (2003) att alla aktiviteter på fritiden inte nödvändigtvis 
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är ”fritt valda”, och understryker därför behovet av att vara medveten om de 

skyldigheter individer kan ha även på fritiden: exempelvis de skyldigheter en förälder 

kan ha gentemot sina barn. Med bakgrund i dessa reflektioner av Lewis (2003) utgår 

jag följaktligen från att fritiden består av individens fritt valda och tillfredsställande 

aktiviteter, men jag är samtidigt medveten om de skyldigheter individen kan ha på sin 

fritid.  

 

Vidare vill jag påpeka att jag är medveten om att jag genom en uppdelning som denna, 

genom att skilja åt arbete och fritid, indikerar att det finns en dikotomi mellan 

domänerna - att arbete och fritid är två skilda domäner. Trots det har jag genom hela 

avhandlingen tagit i beaktande domänernas ömsesidiga påverkan på varandra (Kanter, 

1977). Jag utgår med andra ord från denna uppdelning helt enkelt för att 

konceptualisera och skapa en grund som jag kan bygga min avhandling på. Genom att 

först definiera de skilda domänerna kan jag sedan studera hur den digitala nomaden 

förhåller sig till dessa, samt hur den digitala nomaden utformar en tillfredsställande 

balans mellan dem. Jag kan sedan reflektera över huruvida denna dikotomi verkligen 

finns. Denna konceptualisering gör jag med hänvisning till bland annat Guest (2002) 

som menar att gränsteori, som framhäver en gräns mellan domänerna, är ett användbart 

sätt att studera hur mycket kontroll individen har över sin egen work-life balance. 

Samtidigt ger detta en möjlighet att inkorporera en subjektiv infallsvinkel i studien 

(Guest, 2002). Guest (2002) menar sammanfattningsvis att noggranna definitioner är 

väsentligt i forskning om work-life balance, men påpekar samtidigt att det är just den 

utsuddade distinktionen mellan domänerna som från första början skapat intresse för 

ämnet i fråga. Det är detta som gör ämnet work-life balance så komplicerat och vagt - 

men samtidigt väldigt intressant. 

 

2.1.2. Definition av begreppets innebörd 

 
Utöver de språkliga skillnaderna varierar även den befintliga litteraturen i sin 

definition av begreppet work-life balance (Kalliath & Brough, 2008). Casper et al. 

(2018) menar att en populär definition inom forskningen är bland annat den av Clark 

(2000, 751): ”...satisfaction and good functioning at work and at home, with a 

minimum of role conflict”. Utöver Clarks definition kan exempelvis Greenhaus, 

Collins och Shaws (2003, 513) definition lyftas fram: ”the extent to which an 
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individual is equally engaged in—and equally satisfied with—his or her work role and 

family role.” Både Clarks (2000) och Greenhaus et al.:s (2003) definitioner lägger 

fokus på familjen och hemmet, och misslyckas därför med att ta i beaktande övriga 

aspekter som fritiden kan bestå av.  Kalliath och Broughs (2008, 326) definition 

fokuserar däremot på arbete och icke-arbete: ”Work-life balance is the individual 

perception that work and non-work activities are compatible and promote growth in 

accordance with an individual’s current life priorities.”. Dessa definitioner, likt 

många andra definitioner som jag på grund av utrymmesbrist inte kan presentera, 

varierar i viss grad i både formulering och innebörd.  

 

Casper et al. (2018) lyfter kritik mot denna stora mängd definitioner och anser 

dessutom att enbart ett fåtal studier har haft en teoretisk förankring i definitionen. För 

att åtgärda dessa problem anser författarna att en definition som både tar i beaktande 

begreppets psykologiska och subjektiva egenskaper, och som också är förankrad i 

tidigare forskning, är nödvändig. De analyserar därför befintlig forskning och hur 

begreppet definierats i dessa, och kom fram till att de vanligaste empiriskt härledda 

egenskaperna för work-life balance är tillfredsställelse (satisfaction), medverkan 

(involvement), effektivitet (effectiveness) och lämplighet (fit), och är därför egenskaper 

som bör tas i beaktande i en definition av begreppet work-life balance. Med dessa som 

grund presenterar Casper et al. följande definition:   

    

”Employees’ evaluation of the favorability of their combination of work and nonwork 

roles, arising from the degree to which their affective experiences and their perceived 

involvement and effectiveness in work and nonwork roles are commensurate with the 

value they attach to these roles.” (Casper et al.,2018, 197) 

 

Jag har valt att utgå från denna definition även i min studie eftersom definitionen tar i 

beaktande individuella preferenser och subjektiva egenskaper, samt för att definitionen 

beaktar andra aspekter än enbart familjen. Däremot vill jag påpeka att jag i min studie 

studerar såväl anställda som entreprenörer, som ovanstående definition inte tar i 

beaktande.  
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2.2. Centrala element inom forskningen om work-life balance 
 
Forskningen om work-life balance har ökat explosionsartat under de fem senaste 

decennierna och anses idag vara ett viktigt ämne att studera inom flera olika 

vetenskapliga discipliner (Powell et al., 2019). Forskningen om work-life balance är 

mångfacetterad och präglas av flera olika perspektiv och teoretiska utgångspunkter. 

För att få en helhetsbild över den pågående vetenskapliga diskussionen lyfter jag fram 

några centrala element inom utvecklingen av denna forskningsström, och diskuterar 

kort även de bakomliggande orsakerna till det stora intresset för work-life balance.  

 

Enligt Powell et al. (2019) kan forskningsintresset för work-life balance bero på det 

stora samhälleliga intresset för ämnet i fråga, som uppstått till följd av förändringar 

och nya sociala trender inom arbete, familj och könsroller. Diskussioner om work-life 

balance kan därför identifieras både i vetenskaplig forskning, men även i media och i 

människors vardag (Lewis et al., 2003). Utsuddade könsroller och kvinnors inträde i 

arbetslivet har skapat nya familjestrukturer, vilket lett till att arbetstagare måste lära 

sig att samtidigt hantera flera olika roller och krav, samt integrera olika delar av livet 

(Powell et al., 2019; Lewis et al., 2003). Dessutom har demografiska förändringar 

bidragit till ett ifrågasättande av arbetets centralitet i livet, och ett starkare fokus läggs 

på en tillfredsställande balans mellan arbete och fritid efter att Generation X5 steg in i 

arbetslivet - en generation som visats eftersträva work-life balance i allt större grad 

(Guest, 2002).  

 

Även arbetsintensiteten och pressen i arbetet har ökat under de senaste årtiondena 

(Guest, 2002). En betydande orsak till denna press kan enligt Guest (2002) vara den 

digitala utvecklingen och kravet på konstant tillgänglighet, vilket resulterar i att 

arbetstiden rinner över på fritiden. Digitaliseringen har dessutom skapat en 

internationell och global marknad som är aktiv dygnet runt, vilket i sin tur påverkat 

arbetstider och ökat behovet av ett mer flexibelt arbete (Lewis, 2003). Arbetslivet har 

följaktligen genomgått en förvandling då arbetet blivit allt mera virtuellt och digitalt 

(Powell et al., 2019) och teknologin skapat nya sätt att arbeta (Lewis, 2003). Till följd 

av detta har distansarbete vuxit i popularitet (Powell et al., 2019; Hislop & Axtell, 

                                                
5 Det finns varierande åsikter över vilka årsklasser som räknas till Generation X, men exempelvis Smola 
och Sutton (2002) uppskattar att individer födda ungefär mellan 1960 och 1975 tillhör generation X.  
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2007). Distansarbetare utmanas i sin tur av att de fysiska gränserna mellan arbete och 

fritid suddas ut (Fonner & Stache, 2012), vilket i sin tur bidrar till nya utmaningar med 

att balansera arbete och fritid. Den hårda press vi upplever idag, i kombination med 

nya trender inom arbete och familjen, har således lett till att diskussioner om en balans 

mellan arbete och fritid är populära såväl inom forskning som populärpress (Crooker, 

Smith & Tabak, 2002). 

 

Den samhälleliga utvecklingen har visserligen bidragit till ett ökat intresse för att förstå 

relationen mellan arbete och fritid, men Greenhaus och ten Brummelhuis (2013) 

påpekar att ämnet däremot inte blev ett legitimerat forskningsämne förrän Kanters 

(1977) ifrågasättande av den dåtida vedertagna uppfattningen om familjeliv och arbete 

som skilda domäner som inte påverkas av varandra. Kanter poängterade nämligen att 

det snarare finns inslag av ett ömsesidigt beroende mellan domänerna. Hennes idéer 

resulterade i en växande mängd forskning med syftet att förstå relationen mellan arbete 

och fritid, och dessa idéer influerar forskning om work-life balance än idag (Greenhaus 

& ten Brummelhuis, 2013).  

 

Flera forskare påpekar att den tidiga forskningen om förhållandet mellan arbete och 

fritid dominerades av ett konfliktperspektiv, där tid ansågs vara en knapp resurs som 

måste fördelas mellan individens olika roller (se t.ex. Powell et al., 2019; Greenhaus 

& ten Brummelhuis, 2013). De menar att den tidiga forskningen ofta baserade sig på 

role theory (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek & Rosenthal, 1964), då fokusen ofta låg på 

individens roll i familjen i förhållande till individens roll i arbetet (se Powell et al., 

2019, 56; Greenhaus & ten Brummelhuis, 2013, 14). Förväntningar från såväl arbetet 

som familjen kunde följaktligen bidra till en obalans mellan rollen som arbetstagare 

och rollen som familjemedlem (Greenhaus & Beutell, 1985). Greenhaus och ten 

Brummelhuis (2013) påpekar att det inom kort dock utvecklades en skepticism 

gentemot konfliktperspektivet, och en ny ström av forskning växte fram som istället 

fokuserade på ett positivt ömsesidigt beroende mellan arbete och fritid. Till skillnad 

från det kritiska perspektivet riktade sig detta perspektiv snarare in på fördelarna med 

individens arbetsroll och familjeroll, och en sammanflätning mellan dessa roller 

(Greenhaus & ten Brummelhuis, 2013). Dessa perspektiv har använts flitigt till att 

förklara hur upplevelser i en roll endera hindrar eller främjar upplevelserna i den andra 

rollen (Greenhaus & ten Brummelhuis, 2013). Powell et al. (2019) poängterar däremot 
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att ny teori behövs för att ytterligare öka förståelsen av förhållandet mellan arbete och 

fritid i det moderna samhället. Casper et al. (2018) påpekar i sin tur att den spretiga 

forskningen, som består av många olika teoretiska utgångspunkter, borde göras 

tydligare. Även Guest (2002) argumenterar för att de befintliga perspektiven på work-

life balance är bristfälliga då det gäller orsaker till och effekter av work-life balance, 

och framför att forskningen skulle dra nytta av mer forskning som analyserar gränsen 

mellan arbete och fritid samt hur denna gräns uppstår. 

 

2.2.1. Gränsteori  

 
En teoretisk infallsvinkel som fokuserar på denna gräns mellan arbete och fritid är 

gränsteorin. Teorier som border theory och boundary theory har använts flitigt i försök 

att förstå hur en gräns mellan arbete och fritid skapas och upprätthålls (se t.ex. Clark, 

2000; Ashforth, Kreiner & Fugate, 2000; Nippert-Eng, 1996). Greenhaus och ten 

Brummelhuis (2013) påpekar att dessa teorier grundar sig på förståelsen om hur 

individer drar gränser mellan de olika rollerna individen har i sitt liv – exempelvis 

rollen som arbetstagare, förälder eller vän. Även dessa teorier har således en grund i 

role theory och Greenhaus och ten Brummelhuis (2013, 19) kallar därför perspektivet 

för ”en utväxt” av rollteorin, där fokus ligger på hur individen hanterar de olika kraven 

inom de olika rollerna. Bulger, Matthews & Hoffman (2007) påpekar i sin tur att både 

border theory och boundary theory har en hel del gemensamma faktorer, och för att 

skapa ett samlingsbegrepp för ämnet i fråga har benämningen boundary theory använts 

i flera nyare forskningar. Jag använder det svenska ordet gränsteori som ett 

samlingsbegrepp för denna sortens forskning.   

  

Det finns individuella skillnader i hur individer hanterar gränsen mellan arbete och 

fritid. Enligt gränsteorin är individer gränskorsare, som dagligen passerar gränser 

mellan arbete och fritid (Clark, 2000). Gränsteorin bygger därför på uppfattningen om 

att individer skapar gränser mellan olika roller i livet, och individen använder sig av 

dessa gränser för att organisera sin omgivning (Ashforth et al., 2000). Gränserna 

varierar i styrka beroende på i vilken grad individen ser arbete och fritid som skilda 

domäner: en stark gräns tyder på att individen har en preferens för att skilja mellan 

arbete och fritid, segmentation, medan en svagare gräns tyder på en större integrering 

mellan arbete och fritid (Bulger et al., 2007; Clark, 2000; Ashforth et al., 2000). 
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Författarna lyfter dessutom fram gränsernas permeabilitet och flexibilitet. En gräns 

kan ses som permeabel då egenskaper från ena domänen syns i den andra domänen, 

då egenskaperna från domänerna blandas ihop (Bulger et al., 2007). Clark (2000) 

exemplifierar permeabiliteten med att individen kan fysiskt vara i en domän men 

beteendemässigt ändå vara i en annan domän - exempelvis ifall individen sköter 

familjeärenden på arbetsplatsen (Bulger et al., 2007). Gränsernas flexibilitet syftar 

däremot till hur stor grad en domän kan vika undan för den andra domänen (Bulger et 

al., 2007; Ashforth et al., 2000; Clark, 2000). Flexibiliteten kan exempelvis bero på 

huruvida individen känner att arbetet kan omformas runt viktiga familjeärenden 

(Bulger et al., 2007). Följaktligen menar Ashforth et al. (2000) att genom att starkt 

skilja åt gränsen mellan arbete och fritid, segmentation, så blir domänerna tydligare 

men kan samtidigt orsaka problem ifall domänerna påverkar varandra på ett oönskat 

sätt. Genom att integrera gränserna mellan arbete och fritid blir övergången mellan de 

olika delarna i sin tur ofta smidigare, men orsakar samtidigt att gränserna mellan 

domänerna suddas ut (Ashforth et al., 2000; Bulger et al., 2007). 

 

Dessa individuella strategier för att hantera gränsen mellan arbete och fritid kan 

följaktligen placeras på en skala, något som kallas ”segmentation-integration 

continuum”, en skala mellan segmentation och integration (Nippert-Eng, 1996; Clark, 

2000; Ashforth et al., 2000). I den ena ändan av skalan, segmentation, är flexibiliteten 

och permeabiliteten mellan gränserna låg, vilket betyder att individer som ligger i den 

här ändan av skalan skiljer starkt mellan arbete och fritid (Bulger et al., 2007). Däremot 

i den andra ändan av skalan, integration, är både flexibiliteten och permeabiliteten hög 

och individen ser arbetet och fritiden som ”fritt interagerande domäner” (egen 

översättning) och har exempelvis lätt för att ta arbetet med sig hem (Bulger et al., 2007, 

367). Dessa preferenser för integration eller segmentation är socialt konstruerade men 

reflekterar också individens egna värderingar (Kossek et al., 2006), och de faktorer 

som påverkar hur individerar hanterar dessa gränser kan både vara arbetets sturktur 

men också individuella skillnader (Kossek et al., 2005). 

      

Ashforth et al. (2000) diskuterar vidare hur individer genomgår en förändringsprocess 

i samband med att individen går från en roll till en annan. Denna process innefattar tre 

faser: utgång ur rollen, rörelse mellan rollerna och ingång i rollen (Ashforth et al., 

2000; Fonner & Stache, 2012) och dessa processer innehåller olika ritualer och 
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ageranden som hjälper individen att övergå från en roll till en annan. Utgången ur en 

roll kan exempelvis ta sig i uttryck som att individen städar undan sitt arbetsbord och 

stänger av sin dator, övergången mellan de olika rollerna kan innefatta hur individen 

förbereder sig för den andra rollen, endera mentalt eller fysiskt exempelvis genom att 

pendla mellan arbetet och hemmet, och slutligen kan individen inta en ny roll 

exempelvis genom att byta från ”arbetskläder” till ”hemmakläder” (Fonner & Stache, 

2012). Ifall individen föredrar en mera segmenterad gränsdragning mellan arbete och 

fritid menar Ashforth et al. (2000) att denna övergångsprocess blir mera komplex, 

medan en mer integrerad gränsdragning underlättar övergången (Fonner & Stache, 

2012).   

  

Gränsteorin väcker intressanta frågor om situationer då de olika domänerna är 

sammanflätade och traditionella gränser mellan arbete och fritid suddats ut - 

exempelvis hos distansarbetare. Cousins och Robey (2015, 61) påpekar att ”då arbete 

blir fristående från specifika tider och platser, blir hanteringen av gränser mellan 

arbete och fritid allt viktigare” (egen översättning). Fonner och Stache (2012) framför 

i sin tur att distansarbetare drar nytta av tid, plats, teknologi och kommunikation för 

att hantera rollövergångarna mellan arbete och fritid. Distansarbetare använder diverse 

metoder för att dra en gräns mellan arbete och fritid, och dessa metoder kan exempelvis 

vara att fysiskt förflytta sig till en plats i hemmet ägnad för arbete (hemmakontor), att 

lägga upp sitt arbete enligt andra familjemedlemmars tidtabeller eller helt enkelt 

genom enkla ageranden som att öppna och stänga datorn (Hill et al., 1998): när datorn 

är på är individen på jobb och när datorn är stängd är individen ledig. Huruvida 

distansarbetare upplever det utmanande eller ej att upprätthålla en gräns mellan arbete 

och fritid kan bero på individens egna preferenser för grad av integration mellan de 

olika domänerna (Fonner & Stache, 2012). För de individer som föredrar en 

segmentering mellan arbete och fritid kan nämligen en paradox skapas mellan 

flexibilitet och struktur (Fonner & Stache, 2012), då den flexibilitet som är utmärkande 

för distansarbete ska balanseras med en strukturerad segmentering mellan de två 

domänerna. Däremot underlättas denna process hos distansarbetare som föredrar 

integration mellan de två domänerna: Fonner och Stache (2012, 253) påpekar nämligen 

att ”den utsuddade gränsen mellan arbete och fritid möjliggör ett kontinuerligt flöde 

mellan de olika rollerna” (egen översättning). Följaktligen beror distansarbetets 

effekter på work-life balance på de egna preferenserna samt huruvida individen har en 
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möjlighet att kontrollera och lägga upp arbetet enligt egna önskemål eller inte (Kossek 

et al., 2006). 

 

Ett perspektiv på gränsteori skapar även intressanta frågor då den beaktas i förhållande 

till de extremt platsoberoende arbetarna, digitala nomaderna. Tidigare forskning visar 

att de digitala nomaderna ofta eftersträvar frihet och autonomitet i sitt arbete och i sin 

livsstil (Reichenberger, 2018), men utmanas av den mängd självdisciplin som behövs 

för att få livsstilen att fungera då tydliga gränser mellan arbete och fritid saknas (Cook, 

2020). Denna utmaning kan exempelvis ses i problematiken att arbeta på ställen som 

vanligtvis används för fritid och turism (Cook, 2020), vilket kan följaktligen bidra till 

svårigheter att dra en gräns mellan arbete och fritid. Vidare påpekar Cook (2020) att 

de digitala nomaderna ofta lämnar det platsbundna arbetet med syfte att sudda ut 

gränsen mellan arbete och fritid, men slutar med att ändå genom olika individuella sätt 

dra en gräns mellan domänerna. Då de digitala nomaderna försöker uppnå frihet 

genom att resa och arbeta samtidigt (Müller, 2016, Reichenberger, 2018), skapas 

följaktligen intressanta frågor om gränserna mellan arbete, fritid, och frihet (Cook, 

2020).  

 

2.2.2. Från segmentation till integration? 

 
I vårt digitala samhälle kan det å andra sidan även finnas skäl att ifrågasätta hur denna 

traditionella gräns mellan arbete och fritid ser ut, och huruvida den överhuvudtaget 

finns. Ofta anses work-life balance som ett ideal (Lewis, 2003), men work-life balance 

är ändå ett komplext begrepp och som enbart beaktar en liten del av ett stort fenomen 

(Fonner & Stache, 2012). I takt med att arbetslivet förändras och nya arbetsformer 

skapas, i kombination med att arbete dominerar individers liv i allt större grad (Lewis, 

2003; Guest, 2002), kanske det vore skäl att ifrågasätta det grundläggande antagande 

av en gräns mellan arbete och fritid som befintlig litteratur ofta bygger på (Lewis, 

2003). Det blir allt svårare att skilja mellan arbete och fritid i det digitala samhället, 

speciellt för kunskapsarbetare (Lewis, 2003) - vad innebär arbete och fritid egentligen 

idag? Därför frågar sig Lewis (2003): Behöver vi verkligen work-life balance? 

Behöver vi temporala och spatiala gränser mellan arbete och fritid?   
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Förändringar både i individens vardag som i arbetets utseende, i kombination med att 

arbetet får en allt större betydelse i våra liv, leder enligt Lewis (2003) till att det är 

väsentligt att tänka om flera vedertagna uppfattningar om hur vi strukturerar upp vårt 

samhälle. Den befintliga forskningen utgår ofta ur ett perspektiv där arbete och fritid 

ses som skilda domäner, vilket bidrar till uppfattningen om att domänerna tävlar med 

varandra snarare än kompletterar varandra (Munn, 2013). Lewis (2003) påpekar därför 

att det är väsentligt i denna nya kontext att ifrågasätta gamla uppfattningar om en 

dikotom uppdelning av livet, och hitta kreativa sätt att integrera domänerna på ett för 

individen tillfredsställande sätt. Även Munn (2013) anser att genom att utgå från dessa 

gränser upprätthålls uppfattningen om arbete och fritid som skilda domäner, och menar 

att work-life balance snarare borde granskas som en helhet där arbete och fritid 

interagerar och är beroende av varandra. Dessutom poängterar Lewis (2003, 839) att 

vi behöver utmana och ifrågasätta traditionella uppfattningar och fokusera på de 

fundamentala värderingar som samhället bygger på, för att integrera arbete och fritid 

på ett nytt sätt som ger individer möjligheten att leva ”rättvisa, tillfredsställande och 

hållbara liv” (egen översättning). Slutligen påpekar Reichenberger (2018) att 

forskaren snarare borde fokusera på nya, perceptionella tillvägagångssätt för att få en 

djupare förståelse av vad arbete och fritid egentligen innebär, istället än att enbart 

fokusera på den traditionella dikotomin arbetstid-fritid. 

 

Trots denna ifrågasättning av de vedertagna strukturer som vårt samhälle och befintlig 

litteratur om work-life balance bygger på, är gränsteorin ett användbart sätt att i 

praktiken studera hur individer strukturerar upp sitt arbete och sin fritid, och kan även 

ge en inblick i hur mycket kontroll individen har över sin egen work-life balance 

(Guest, 2002). På grund av detta utgår jag ifrån ett perspektiv på gränsteori även i min 

studie om de digitala nomadernas work-life balance. Gränsteorin kan således agera 

som en teoretisk utgångspunkt, ett sätt att analysera de digitala nomadernas 

utformande av work-life balance, för att sedan föra mig vidare i en reflektion över 

huruvida de verkligen upplever att denna gräns finns - eller behövs. 
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2.3. Individen som väsentlig aktör för work-life balance 
 
Efter en kort genomgång av de centrala teoretiska utgångspunkter som den befintliga 

litteraturen om work-life balance bygger på, vänder jag nu blicken mot individen som 

väsentlig aktör i utformandet av work-life balance. Enligt Munn (2013) påverkas 

work-life balance av såväl individer, organisationer och myndigheter. En hel del 

forskning har fokuserat på hur organisationer och personalförmåner kan påverka 

arbetstagarnas upplevda work-life balance, men mindre information finns om 

individens roll i utformandet av en balans mellan arbete med fritid - trots att individen 

visats spela en viktig roll i att hantera sin egen work-life balance (Sturges, 2012; 

Kossek et al., 2006). Eftersom jag i min avhandling fokuserar på just dessa inofficiella 

och individuella sätt som de digitala nomaderna använder för att utforma sin work-life 

balance, riktar jag nu blicken mot den befintliga litteratur som framhäver individen 

som en väsentlig i aktör i utformandet av en balans mellan arbete och fritid.  

 

Kossek et al. (2006) påpekar att work-life balance ofta utformas subjektivt av 

individen själv. Medan en person kan vara nöjd med sin work-life balance trots att 

personen arbetar långa dagar och knappt har någon fritid alls, kan en annan person 

vara noggrann med att arbetet inte får rinna ut över fritiden. Med andra ord kan 

individen anse att det finns en obalans mellan arbete och fritid enbart ifall individens 

egen uppfattning om en tillfredsställande work-life balance inte korrelerar med den 

upplevda situationen (Sturges, 2012). De olika behoven individer har angående work-

life balance kan därför inte antas vara de samma för alla, eftersom ”flera olika 

psykologiska, tidsmässiga och fysiska faktorer kan variera från person till person och 

ha olika effekter på den uppleva balansen” (Munn, 2013, 408, egen översättning). 

Dessa individuella skillnader poängteras även av Guest (2002), som lyfter fram 

behovet av att ta i beaktande de subjektiva uppfattningarna om vad work-life balance 

egentligen innebär för individen i fråga. 

 

En känsla av kontroll över sitt eget arbete har däremot visats vara en gemensam, central 

del i huruvida individen är nöjd med sin work-life balance eller inte (Kossek et al., 

2006). Kossek et al. (2006) diskuterar begreppet flexibilitet, som ofta används i 

samband med diskussioner om work-life balance, och påpekar att forskare borde skilja 

mellan hur flexibilitet används, exempelvis i vilken grad arbetstagare använder olika 
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flexibilitetsinitiativ på arbetsplatsen, och individens psykologiska uppfattning om 

flexibilitet, det vill säga individens personliga kontroll över var, hur och när individen 

arbetar. Kossek et al. (2006) hänvisar med andra ord till gränsteorin och menar att då 

en individ känner en känsla av psykologisk flexibilitet, en känsla av kontroll över var, 

när och hur arbetet sker i kombination med en känsla av kontroll över individens egna 

work-life balance, så upplever individen välmående och en tillfredsställande balans 

mellan arbete och fritid. En intressant aspekt i Kossek et al.:s (2006) studie var 

dessutom att medan psykologisk känsla av flexibilitet och kontroll medförde lägre 

konflikt mellan arbete och fritid, hade organisationers formella flexibilitetsinitiativ inte 

samma effekter. Dessa argument betonar med andra ord individen som en viktig aktör 

i utformandet av work-life balance, och ifrågasätter samtidigt diverse 

flexibilitetsinitiativs verkliga effekter på work-life balance. 

 

Även Kossek et al. (2005) reflekterar kring begreppet flexibilitet. De påpekar att 

flexibilitet inte är dikotomt, det vill säga att endera har man det eller så har man det 

inte. Samtidigt påpekar de att flexibilitet kan vara såväl bra som dåligt: huruvida 

flexibiliteten medför negativa eller positiva effekter beror på graden av personlig 

kontroll över denna flexibilitet. De menar nämligen att det är individens egna 

ageranden, hur individen själv hanterar flexibiliteten och hur flexibilitet utformar sig i 

praktiken, som har betydelse för huruvida flexibiliteten har positiva effekter på work-

life balance eller inte (Kossek et al., 2005). För att beskriva detta presenterar de 

begreppet flexibility enactment, ett begrepp som syftar till hur flexibiliteten utformar 

sig i praktiken, och påpekar att en outforskad aspekt i litteraturen om work-life balance 

är just graden av personlig kontroll över denna flexibilitet. De menar alltså att 

forskningen borde lägga ett större fokus på hur mycket personlig kontroll individen 

har över var, när och hur de arbetar (Kossek et al., 2005).    

    

2.3.1. Work-life balance crafting 

 
En infallsvinkel med vars hjälp man i praktiken kan studera olika individuella sätt att 

utforma work-life balance är genom work-life balance crafting. Sturges (2012) 

studerar i detalj de inofficiella strategier som individer använder sig av för att utforma 

en work-life balance de själv är nöjda med. Sturges introducerar därför begreppet 

work-life balance crafting behaviour, som hon definierar som ”de inofficiella tekniker 



 
Saara Essén 

27 
 

 

och aktiviteter som individer använder för att utforma sin egen work-life balance” 

(2012, 1540, egen översättning). Även här använder jag mig av det engelska begreppet 

work-life balance crafting, men i mån av möjlighet använder jag det svenska uttrycket 

utformande av work-life balance. Trots att individerna kan använda sig av 

arbetsplatsens formella flexibilitetsinitiativ för att uppnå en bättre balans mellan arbete 

och fritid, t.ex. utnyttja möjligheten till distansarbete, har dessa påvisats ha mindre 

effekter för work-life balance (Kossek et al., 2006). Därför fokuserar Sturges (2012) 

istället på olika inofficiella och individuella sätt att utforma work-life balance. 

 

För att förstå dessa individuella sätt att hantera och utforma work-life balance 

konstruerar Sturges (2012) ett ramverk. I detta ramverk utgår hon ifrån Wrzesniewski 

och Duttons (2001) teori om hur individer utformar arbete (eng. job crafting theory). 

Wrzesniewski och Dutton (2001) utvecklade denna teori för att analysera det 

”proaktiva, självinitierade och målinriktade” (eng. proactive, self-initiated, goal-

oriented) arbetsutformandet hos arbetstagare (Sturges, 2012, 1541) – egenskaper som 

Sturges anser korrelera med egenskaper som är utmärkande för work-life balance 

crafting. Enligt job crafting-teorin6 får arbetstagaren en känsla av kontroll över sitt 

eget arbete och över sin arbetsidentitet, och skapar mening i arbetet, genom att utforma 

arbetets fysiska, kognitiva och relationella gränser (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

Berg, Grant och Johnson (2010) identifierar egenskaper som ger stöd åt Wrzesniewski 

och Duttons (2001) teorier om job crafting, då de påpekar att individer ofta aktivt 

utformar arbetet på ett sätt som motsvarar individens egna intressen och obesvarade 

kallelser, istället än att enbart acceptera de riktlinjer som arbetsgivaren fastställer åt 

dem. På det sättet får arbetstagaren helt enkelt mera kontroll över det egna arbetet. 

Följaktligen skapas ett intressant samband mellan job crafting och work-life balance 

crafting, då känslan av kontroll som identifierats som en utmärkande egenskap i 

utformande av arbetet (Wrzesniewski & Dutton, 2001) har även bevisats vara en 

utmärkande egenskap för work-life balance (Kossek et al., 2006) - ett samband som 

ger stöd till den teoretiska grund som Sturges (2012) bygger sin argumentation på. 

 

                                                
6 Job crafting- teorin har i sin tur en teoretisk grund i den traditionella job design-teorin, som 
fokuserar på hur arbetsgivare utformar arbetet för sina arbetstagare (Hackman & Oldham, 1980; se 
Wrzesniewski & Dutton, 2001). 
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Genom att bygga på denna teoretiska grund utvecklar Sturges (2012) följaktligen ett 

ramverk som delar in utformandet av work-life balance i kategorierna fysiska, 

relationella och kognitiva sätt att utforma en balans. Den fysiska kategorin delar 

Sturges ytterligare upp enligt dess tidsmässiga och fysiska egenskaper, det vill säga, 

arbetstid och arbetsplats. Den kognitiva formen anser Sturges (2012) innefatta 

individens egna kognitiva sätt att utforma en balans, exempelvis genom att definiera 

work-life balance på ett sätt som motsvarar individens egna preferenser, genom att 

prioritera arbete över fritiden eller genom att rättfärdiga en sämre balans i nuläget för 

möjligheten för större vinster i framtiden. Den relationella formen i Sturges studie 

består i sin tur av de arbetsmässiga och icke-arbetsmässiga relationer som kan ha 

betydelse för hur individen utformar sin work-life balance. Vidare påpekar Sturges att 

individerna också kan kombinera de olika kategorierna av work-life balance crafting, 

och därmed utforma olika work-life balance crafting strategier. Genom hela studien 

intar Sturges (2012) med andra ord ett perspektiv som fokuserar på arbetet, för att 

sedan se hur de utformar work-life balance som helhet - ett liknande tillvägagångssätt 

som jag har i denna avhandling. 

 

Trots att detta ramverk kan vara ett användbart sätt att i praktiken studera de 

inofficiella sätt med vars hjälp individer utformar en tillfredsställande work-life 

balance, innehåller Sturges ramverk också brister. Att okritiskt analysera work-life 

balance utgående från egenskaper i job crafting-teorin kan vara problematiskt då det 

kan finnas skillnader i hur man utformar arbete och hur man utformar work-life 

balance - denna kritik diskuteras även av Sturges (2012) själv. Sturges diskuterar 

därför relevanta skillnader mellan job crafting och work-life balance crafting: Hon 

hänvisar till både Kossek, Noe och DeMarr (1999; se Sturges, 2012, 1542), som menar 

att work-life balance konstrueras till stor del subjektivt, och till Ilgen och Hollenbeck 

(1992, se Sturges, 2012, 1542), som menar att arbetet i sin tur onekligen påverkas av 

andra parter inom organisationen än enbart individen själv. Dessutom fokuserar 

Sturges studie enbart på unga arbetstagare, som ofta har höga mål angående 

karriärmässig utveckling och som ofta inte heller har barn eller andra icke-

arbetsmässiga skyldigheter, vilket gör att resultatet eventuellt inte går att jämföra med 

de arbetstagare som har mera skyldigheter på fritiden (Sturges, 2012). Trots det kan 

Studies ramverk ge ett värdefullt teoretiskt perspektiv i min studie, eftersom de digitala 

nomaderna ofta visats vara unga kunskapsarbetare (Reichenberger, 2018) som sällan 
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har barn (Thompson, 2019). Samtidigt är de inofficiella och individuella sätten att 

utforma work-life balance centrala ifall work-life balance vill uppnås i ett 

platsoberoende och digitalt arbete som deras (Jarrahi & Thomson, 2017). 

 

2.3.2. Meningsfullhet och work-life balance 

 
Ett annat perspektiv som lyfter fram det subjektiva i diskussioner om work-life balance 

är ett perspektiv på meningsfullhet och dess betydelse för work-life balance. Likt 

Sturges (2012) har även Berg et al. (2010) utgått ifrån Wrzesniewski och Duttons 

(2001) job crafting-teori för att undersöka hur individer ändrar beteendemässiga, 

relationella och kognitiva gränser i arbetet för att motsvara egna preferenser och 

identiteter, men anknyter teorin istället med ett perspektiv på obesvarade kallelser och 

meningsfullt arbete. Berg et al. (2010) menar alltså att individer aktivt utformar sitt 

arbete till att inkludera sina obesvarade kallelser - för att skapa mening i arbetet. 

Arbetstagare nöjer sig inte längre med enbart monetära belöningar, utan flera söker i 

en allt större utsträckning efter ett meningsfullt arbete som bidrar till en känsla av 

tillfredsställelse i arbetet (Munn, 2013). Speciellt unga arbetstagare har visats 

ifrågasätta arbetets roll i livet (Chalofsky, 2003) och värdesätter en balans mellan 

arbete och fritid högt (Sturges, 2012; Guest, 2002).  

 

Chalofsky (2003, 77) anser att meningsfullt arbete består av ett samspel mellan tre 

väsentliga element: Uppfattningen om sig själv, uppfattningen om arbetet och 

uppfattningen av balans. Meningsfullt arbete uppstår med andra ord enligt Chalofsky 

(2003) genom en medvetenhet om individens egna värderingar, och genom en kunskap 

om hur arbetet kan bidra till dessa. Det är samtidigt viktigt att individen känner att 

arbetet inte begränsar möjligheterna att vara sig själv på arbetsplatsen, exempelvis till 

följd av fördomar eller förutfattade meningar som kan finnas på arbetsplatsen. Utöver 

detta menar Chalofsky (2003) att arbetet och arbetsgivaren, genom att erbjuda mera 

autonomi och flexibilitet för arbetstagaren, kan bidra till att arbetsgivaren känner en 

känsla av meningsfullhet i arbetet. Det tredje elementet, en uppfattning av balans, 

skapas i sin tur genom förhållandet mellan individens roll i arbetet och individens roll 

på fritiden. Chalofsky (2003) menar med andra ord att då både arbetet och resten av 

livet känns meningsfulla blir domänerna integrerade, och då är det inte någon skillnad 

om individen är ledig eller på jobb. Dock, i en mera realistisk syn, hävdar Chalofsky 
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(2003) att denna balans beror på de val individen gör mellan arbete och fritiden: Ingen 

del av livet ska vara så dominant att de andra delarna av livet tar skada. Chalofsky 

sammanfattar detta därför enligt följande:    

       

”Meaningful work is not just about the meaning of the paid work we perform; it is 

about the way we live our lives. It is the alignment of purpose, values and the 

relationships and activities we pursue in life. It is about living our lives and performing 

our work with integrity. It is about integrated wholeness.” (Chalofsky, 2003, 80) 

 

Bailey, Yeoman, Madden, Thompson och Kerridge (2019) diskuterar de effekter som 

meningsfullt arbete har på individen, och påpekar att tidigare forskning om 

meningsfullt arbete har bland annat identifierat positiva följder som glädje, 

prestationshöjning och personlig utveckling (Pavlish & Hunt, 2012; se Bailey et al., 

2019, 95). Bailey et al. (2019, 103) menar också att genom att meningsfullt arbete kan 

individen få en ”...förbättrad arbetstillfredsställelse, motivation och prestation, och 

bredare fördelar i livet” (egen översättning). Dessutom har ett fåtal studier undersökt 

förhållandet mellan meningsfullt arbete och work-life balance, och Bailey et al. (2019) 

påpekar att dessa studier har hittat ett samband mellan meningsfullt arbete och bättre 

work-life balance (Tummers & Knies, 2013; se Bailey et al., 2019, 95). En av dessa 

forskare som diskuterat meningsfullt arbete och work-life balance är Munn (2013). 

Munn (2013) påstår att huruvida en individ är nöjd med sin work-life balance beror på 

om individen känner att livet, både på arbetet och utanför arbetet, är meningsfullt.  

Munn (2013, 408) diskuterar vidare Chalofskys (2010) argument och påpekar att när 

arbete och fritiden ses som två skilda komponenter så skapas en konkurrenssituation 

och tävling mellan dessa, men då dessa istället kompletterar varandra så kan 

meningsfullt arbete och personlig utveckling växa fram. Individen kan med andra ord 

utforma en tillfredsställande work-life balance genom att inkorporera meningsfullhet 

i både arbetet och fritiden (Munn, 2013). 

 

 

2.4. Distansarbetets effekter på work-life balance 

 
En relevant aspekt att ta i beaktande i en diskussion om work-life balance är de 

möjligheter teknologin medfört angående tid och plats för arbetsutförandet (Vartiainen 
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& Hyrkkänen, 2010). Digitala verktyg, som mobiltelefoner och bärbara datorer, har 

ökat på arbetstagarnas rörelsefrihet och arbetet kan därför utföras på flera olika ställen 

utöver det traditionella kontoret (Grant et al., 2013; Vartiainen & Hyrkkänen, 2010; 

Hislop & Axtell, 2007). Detta medför mera flexibilitet i arbetet, men samtidigt ökar 

risken av att arbete och fritid överlappar varandra (Fonner & Stache, 2012). Effekterna 

som distansarbetet har på work-life balance är med andra ord varierande, och en 

diskussion om dessa är följaktligen både aktuell och relevant. 

 

Det finns en mängd forskning om hur distansarbete påverkar work-life balance och 

arbetstagarens välmående (se t.ex. Felstead & Henseke, 2017; Mann & Holdsworth, 

2003). En del av den debatt som förs om distansarbetets effekter handlar om en ”win-

win” situation mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, det vill säga en gemensamt 

fördelaktig situation för bägge parterna (Felstead & Henseke, 2017). Denna idé om 

gemensamma fördelar baserar sig enligt Felstead och Henseke (2017) på social 

utbytesteori (eng. social exchange theory), och kan betyda exempelvis att 

arbetsgivaren sparar kostnader i fråga om arbetsutrymmen (Hill et al., 1998) samtidigt 

som arbetstagaren får en bättre work-life balance och högre grad av arbetsrelaterat 

välmående (Felstead & Henseke, 2017).  Felstead och Hensekes (2017) studie ger stöd 

åt teorin om social utbytesteori då de identifierade att distansarbetare, genom att själv 

få välja både plats och tid för arbetsutförandet, är mera benägna att arbeta hårdare och 

ibland även villiga att arbeta utan ersättning -  i gengäld för arbetsgivarens flexibilitet. 

Liknande diskussioner förs också av Grant et al. (2013) som hänvisar till Lewis och 

Cooper (2005), och påpekar att distansarbete kan ses som en kostnadseffektiv 

möjlighet för organisationer att öka på produktiviteten, och tillika erbjuda flexibilitet 

och värna om arbetstagarnas välmående och work-life balance. Distansarbete kan 

således medföra positiva fördelar både för arbetstagaren och för arbetsgivaren (Grant 

et al., 2013).  

 

Även i denna diskussion kan paralleller dras med Kossek et al.:s (2006) påståenden 

om kontroll och bättre work-life balance. En stor fördel med distansarbete är att det 

ger arbetstagaren bättre möjligheter att utforma arbetet enligt egna preferenser, som 

bevisats korrelera med lägre konflikt mellan arbete och fritid, mindre depression och 

även lägre benägenhet att byta arbetsplats (Kossek et al., 2006). Samma resultat fick 

Hill et al. (1998) i sin studie om distansarbete, där de fann att distansarbete skapar en 
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känsla av flexibilitet som i sin tur hade positiva effekter både på arbetet och på fritiden. 

Till följd av denna flexibilitet kan individen nämligen i viss mån anpassa arbetstiderna 

kring andra viktiga händelser på fritiden eller till när de känner sig mest produktiva 

(Mann & Holdsworth, 2003; Hill et al., 1998), vilket också kan ha positiva följder för 

en känsla av balans. Hill et al. (1998) identifierade även ett samband mellan flexibilitet, 

kontroll över den egna tidsanvändningen och högre produktivitet. Liknande resultat 

identifierades även av Mann, Varey och Button (2000), som i sin studie påpekar att 

känslan av flexibilitet kommer bland annat från friheten att själv bestämma över sin 

egen tidsanvändning. Däremot kan flera platsbundna arbetstagare, trots möjlighet till 

distansarbete, vara bundna till att arbeta vissa fastställda tider och således inte ha 

möjlighet att själv styra över denna tidsanvändning. Distansarbetets flexibilitet har 

ändå visats leda till en högre grad av produktivitet, bland annat på grund av färre 

störande element som avbryter arbetet och också på grund av att arbetsdagarna ofta 

blir längre (Hill et al., 1998). Däremot poängterar Mann och Holdsworth (2003) att 

denna ökning i produktiviteten även kan vara en effekt av att individen kan känna sig 

mera motiverad att bevisa att detta arbetssätt fungerar och därför arbetar effektivare. 

Felstead och Henseke (2017, 208) påpekar sammanfattningsvis att distansarbetare ofta 

är, ceteris paribus, mera ”hängivna, entusiastiska och tillfredsställda med sitt arbete”  

(egen översättning).  

 

Å andra sidan medför distansarbete även nackdelar och nya utmaningar. Både Mann 

och Holdsworths (2003) och Mann et al.:s (2000) studier visade att distansarbete kan 

framkalla känslor som ensamhet, oro och skuld. Trots att den digitala utvecklingen 

möjliggjort interaktion kollegor emellan även på distans (Hislop & Axtell, 2007), är 

social isolering och ensamhet vanliga utmaningar för distansarbetare (Mann et al., 

2000). Virtuell kommunikation verkar dessutom ha negativa effekter på individens 

välmående (Mann & Holdsworth, 2003) och för känslan av gemenskap på 

arbetsplatsen (Mann et al., 2000). På grund av detta anser Mann och Holdsworth 

(2003) att det är viktigt att distansarbetare på ett eller annat sätt får en social kontakt 

under arbetsdagen, för att individen ska både må bra och arbeta produktivt. Liknande 

effekter identifierades av Grant et al. (2013): medan det var en fördel att ha ett privat 

och tyst rum att arbeta i, upplevde flera distansarbetare en känsla av social isolering 

och ensamhet. Grant et al. (2013) lyfter därför fram digitala nätverk som ett sätt att 

kommunicera med varandra på distans, men påpekar även vikten av en interaktion där 
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de kommunicerande individerna ser varandra. Videomöten kan således vara ett 

användbart verktyg i bekämpandet av den sociala isoleringen (Grant et al., 2013). 

Denna ensamhet och sociala isolering har identifierats som en stor utmaning även hos 

de digitala nomaderna (se t.ex. Nash et al., 2018). 

 

Utöver den sociala isoleringen är även överarbete, problem med den tekniska 

utrustningen och svårigheter i karriärutvecklingen utmaningar som distansarbetare 

ofta upplever (Mann & Holdsworth, 2003; Mann et al., 2000) och som kan påverka 

hur individen upplever work-life balance. Utsuddade gränser mellan arbete och fritid, 

och det faktum att arbetet är konstant tillgängligt via digitala verktyg,  kan leda till 

längre arbetsdagar (Grant et al., 2013; Mann et al., 2000). Den tid som distansarbetaren 

sparar genom att slippa den dagliga pendlingen kan snarare resultera i mera arbete 

istället än vila (Grant et al., 2013). Även tekniken kan skapa utmaningar, exempelvis 

då tekniken är bristfällig och påverkar arbetsproduktiviteten (Hill et al., 1998). 

Dessutom kan tekniken i sig skapa en obalans mellan arbete och fritid då tekniken 

medför att arbetet kan utföras när som helst, vilket i sin tur kan leda till en känsla och 

behov av att vara konstant tillgänglig (Jarrahi & Thomson, 2017; Fonner & Stache, 

2012). Distansarbete kan följaktligen bidra till att de traditionellt skilda domänerna 

arbete och fritid lätt smälter ihop (Jarrahi & Thomson, 2017) och, med hänvisning till 

gränsteorin, kan det således vara svårare för distansarbetaren att dra en gräns mellan 

vad som är arbete och vad som är fritid (Felstead & Henseke, 2017). 

 

På grund av att det kan vara svårare att dra en gräns mellan arbete och fritid hos 

distansarbetare som jobbar hemifrån, kan det vara angeläget att noggrannare överväga 

hur övergången mellan individens olika roller sker (Fonner & Stache, 2012). Med hjälp 

av diverse rutiner och beteenden kan distansarbetaren undvika att arbete rinner ut över 

fritiden och återskapa en gräns mellan domänerna (Hill et al., 1998). Hill et al. (1998) 

påpekar att dessa gränsskapande beteenden kan vara exempelvis att låsa upp dörren 

till hemmakontoret i början av dagen, och återigen låsa dörren i slutet av arbetsdagen. 

Jarrahi och Thomson (2017) påpekar att distansarbetare också ofta använder sig av 

teknik som ett sätt att skapa en gräns mellan arbete och fritid, genom att använda skilda 

tekniska verktyg för arbetet och för fritiden. Eftersom de traditionella fysiska och 

temporala gränserna mellan arbete och fritid ofta är utsuddade i distansarbetet, faller 

en upprätthållning av en gräns mellan domänerna således på individen själv. 
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Individens egna ageranden blir med andra ord betydelsefulla för hanteringen av denna 

gräns, eftersom det saknas en ”enkel formel” för hur detta ska göras (Jarrahi & 

Thomson, 2017, 1082).  

 

2.4.1. Den platsoberoende arbetaren och work-life balance 

 

I det digitala samhället är det däremot möjligt att distansarbeta på flera olika ställen 

utöver hemmakontoret. Hislop och Axtell (2007) påpekar att en stor del av den 

befintliga litteraturen om distansarbete fokuserat på arbetets förflyttning in i hemmet, 

men inte tagit i beaktande arbete som görs på resande fot eller utanför hemmet. Även 

Vartiainen och Hyrkkänen (2010) lyfter fram bristen på forskning om arbetstagarnas 

rörlighet och platsoberoende arbetare, det vill säga, arbete utanför det traditionella 

kontoret eller hemmakontoret. Det som gör distansarbete möjligt är 

bredbandsanslutning och tillgång till internet (Vartiainen & Hyrkkänen, 2010) och 

eftersom dessa är tillgängliga i princip var som helst i dagens samhälle, kan även 

arbetet utföras i princip var som helst. Därför menar även Nunes (2005) att exempelvis 

ställen som flygplan, tåg och hotellrum kan fungera som arbetsplatser, så länge 

elektroniskt nätverkande är möjligt i dessa. På motsvarande sätt påpekar Hislop och 

Axtell (2009) att med hjälp av digitala verktyg är det möjligt att utföra arbete, utöver i 

hemmet eller i kontoret, på offentliga platser, t.ex. flygplatser och caféer, samt på 

rörliga platser, t.ex. i tåg eller flyg.  Hughes och Silver (2019) diskuterar samma klyfta 

i forskningen, men lägger till ett perspektiv på social mobilitet (eng. mobilities 

studies). De påpekar att bortsett från några nichestudier om globala karriärer och 

affärsresande, saknas ett perspektiv på rörlighet och ett platsoberoende arbete i den 

befintliga litteraturen om work-life balance.  

 

Till skillnad från distansarbetare som växlar mellan att arbeta från hemmet och från 

kontoret, har platsoberoende arbetare ofta större valmöjligheter angående var de 

arbetar (Jarrahi & Thomson, 2017). Ett platsoberoende arbete skapar å andra sidan hela 

tiden nya fysiska, virtuella och sociala förhållanden (Vartiainen & Hyrkkänen, 2010), 

som den platsoberoende arbetaren måste anpassa sig till. Det kan enligt Jarrahi och 

Thomson (2017) följaktligen vara utmanande att hitta en arbetsplats som gynnar 

arbetsproduktiviteten, då de platsoberoende arbetarna ofta försöker utforma en typisk 

”fritidsplats” till en fungerande, effektiv arbetsplats. Hislop och Axtell (2009) bygger 
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på Taylor och Spices (2007) ramverk och lyfter i sin tur fram väsentliga 

mikrohandlingar som platsoberoende arbetare använder sig av för att utforma en 

temporär arbetsplats. Hislop och Axtell (2009, 72) menar att de platsoberoende 

arbetarna är tvungna att ”aktivt utforma dessa platser för att förvandla dem till 

fungerande arbetsplatser” (egen översättning), och poängterar även att för att ha 

möjligheten att arbeta när och var de vill så måste de själva se till att ha med sig de 

resurser, exempelvis dator och telefon, som behövs för att arbetet ska kunna göras - 

resurser som vanligtvis finns färdigt tillgängliga i platsbundna kontor. Vidare kan de 

platsoberoende arbetarna även behöva utföra andra ansträngningar för att skapa en 

arbetsplats som motsvarar deras behov, som exempelvis hitta ett tyst och privat ställe 

att ringa från (Hislop & Axtell, 2009). De är alltså tvungna att själva utforma en egen 

temporär arbetsplats där de kan arbeta produktivt - något som kan kräva mera 

ansträngning än hos platsbundna arbetare (Nash et al., 2018). 

 

I denna diskussion kan även en infallsvinkel på globalt platsoberoende arbetare intas. 

Jarrahi och Thomson (2017), som studerat globalt platsoberoende arbetstagare, 

påpekar  att dessa individer ofta lever med en fluiditet mellan arbete och fritid och 

gränsen mellan individens personliga och professionella liv suddas därför lätt ut. Deras 

studie visar att trots att de platsoberoende arbetstagarna uppskattar flexibiliteten så 

känner de ofta ett behov av att vara konstant tillgängliga. Till detta bidrog bland annat 

utmaningar med tidszoner som medförde oklara arbetstider (Jarrahi & Thomson, 

2017): De globala, platsoberoende arbetarna kan helt enkelt möta nya utmaningar i 

frågan om arbetstid eftersom arbetstiden ofta behöver struktureras kring olika 

tidszoner, till följd av att arbetstagaren kan befinna sig i en annan tidszon än 

arbetsgivaren. Dessutom ansåg de platsoberoende arbetstagarna i Jarrahi och 

Thomsons studie att tekniken och de digitala verktygen var en bidragande orsak till 

oklara arbetstider, eftersom en tydlig gräns för när arbetsdagen tar slut saknades då 

tekniken gjorde att arbetet var alltid tillgängligt. Dessa utmaningar som globalt 

platsoberoende arbetare möter verkar sudda ut gränserna mellan arbete och fritid - både 

angående arbetstid och arbetsplats.  

 

De digitala nomaderna, som kan klassificerats som en extrem form av platsoberoende 

och digitala arbetare (Su & Mark, 2008), upplever också nya utmaningar med att 

balansera arbete och fritid. Trots att forskningen om digitala nomader är bristfällig har 
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ett par forskare, främst inom turism- och fritidsstudier, tangerat ämnena digital 

nomadism och förhållandet mellan arbete och fritid, varav ett par så nyligen som under 

denna avhandlingsprocess. Den skrala men växande mängd forskning påvisar med 

andra ord ämnets aktualitet. Cook (2020) som studerat de digitala nomadernas 

självdisciplinära sätt att segmentera mellan arbete och fritid, påpekar att trots att 

digitala nomadismen ofta framställs som ett utopiskt sätt att integrera arbete och fritid, 

strukturerar de digitala nomaderna i praktiken upp en gräns mellan domänerna genom 

flera disciplinära åtgärder. Cook (2020) hänvisar följaktligen till gränsteori, och 

framför att trots att en integration av arbete och fritid är möjlig så utformar de digitala 

nomaderna ändå till viss grad en distinktion mellan domänerna. Dessutom påpekar 

Cook (2020) att frihet ofta identifierats som ett karaktäriserande begrepp i forskningen 

om digitala nomader, men påpekar också att en förståelse för vad friheten betyder i 

praktiken saknas i den befintliga forskningen.  

 

Även Reichenberger (2018) diskuterar begreppet frihet i förhållande till digitala 

nomader och deras work-life balance. Reichenberger (2018) riktar i sin tur blicken mot 

de bakomliggande orsakerna för de digitala nomadernas val av livsstil, samt hur de 

digitala nomaderna tolkar arbete, fritid och resande. Hon påpekar att motivationen 

bakom denna livsstil ligger ofta i ett missnöje med det platsbundna arbetet: individer 

vill bli digitala nomader för frihetens skull och för att skapa en holistisk livsstil som 

tar i beaktande individuella preferenser i alla delar av livet. Genom att ha professionell 

frihet (kontroll över det egna arbetet) möjliggörs spatial frihet (att vara 

platsoberoende), och genom att ha både professionell frihet och spatial frihet kan i sin 

tur personlig frihet skapas (Reichenberger, 2018). Enligt Reichenberger (2018, 373) är 

professionell, spatial och personlig frihet ”oupplösligt anslutna och en kan inte 

uppfyllas utan de andra” (egen översättning). Reichenberger (2018) menar med andra 

ord att professionell frihet och personlig frihet, arbete och fritid, är integrerade hos de 

digitala nomaderna. De försöker helt enkelt uppnå en liknande frihetskänsla i arbetet, 

som vanligtvis kopplas ihop med fritiden (Reichenberger, 2018), och följaktligen få en 

holistisk känsla av frihet i alla delar av livet som i sin tur verkar integrera arbete och 

fritid. 

 

Trots dessa initiala inblickar i hur digitala nomader tolkar arbete, fritid och resande 

saknas kunskap om vilka effekter detta platsoberoende och digitala arbete har på 
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uppfattningen om work-life balance samt hur de digitala nomaderna själva utformar 

sin work-life balance i praktiken. Genom att utgå ifrån tidigare forskning om 

distansarbete och work-life balance samt ett perspektiv på individuella sätt att utforma 

work-life balance, bidrar denna avhandling med nya insikter om hur individer kan 

balansera arbete och fritid på ett tillfredsställande sätt i vårt hektiska 

prestationssamhälle, där de spatiotemporala gränserna mellan arbete och fritid verkar 

suddas ut. 
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3 MIN STUDIE 

 
I detta kapitel presenterar jag mina analytiska tillvägagångssätt. Jag presenterar och 

motiverar för vilken forskningsmetod jag valt, presenterar de olika digitala 

plattformarna jag använt i min studie och diskuterar även de praktiska 

tillvägagångssätten under datainsamlings- och analysskedet. Utöver det diskuterar jag 

etiska utmaningar och frågeställningar jag ställdes inför under studiens gång, samt 

reflekterar över studiens trovärdighet och kvalitet.  

 

Som utgångspunkt vid val av forskningsmetod ska studiens frågeställningar och mål 

tas i beaktande (Ahrne & Svensson, 2015). Av den anledningen återgår jag i detta 

skede till syftet med min avhandling: att förstå vad ett platsoberoende och digitalt 

arbete har för effekter på work-life balance hos den digitala nomaden, samt 

forskningsfrågan: Hur utformar de digitala nomaderna sin work-life balance? Studien 

är därmed explorativ, och ett ämne som går ut på att försöka förstå och tolka en upplevd 

social verklighet. Bryman och Bell (2013) rekommenderar forskaren att i liknande 

studier, där en social verklighet och individens upplevelser av verkligheten ska tolkas, 

utgå från ett kvalitativt perspektiv. Dessutom anser jag att en kvalitativ utgångspunkt 

är lämplig eftersom studien är explorativ med syftet att utforska individers egna, 

subjektiva uppfattningar om work-life balance och sätten de utformar denna balans - 

något som kan vara svårare att studera med hjälp av kvantitativa metoder. Liknande 

tillvägagångssätt kan identifieras både i en studie av Sturges (2012), som studerat hur 

individer själva utformar work-life balance, och i en studie av Reichenberger (2018), 

som i sin tur studerat de digitala nomadernas subjektiva uppfattningar om arbete och 

fritid. Av flera möjliga kvalitativa forskningsmetoder har jag valt att använda mig av 

den netnografiska forskningsmetoden. Varför jag valt denna forskningsmetod och vad 

denna forskningsmetod går ut på diskuterar jag härnäst. 

 

 

3.1. Den netnografiska forskningsmetoden  
 
Internet och sociala medier är ett sociokulturellt fenomen som skapat en ny plattform 

för kommunikation och interaktion (Kozinets, 2015). Den digitala världen har 

genomgått en drastisk ändring under de två senaste årtiondena (Airoldi, 2018), och 
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nuförtiden används internet dagligen av över en miljard människor runt om i världen 

(Kozinets, Dolbec & Earley, 2014; Kozinets, 2015). År 2018 använde 89 % av 16-89 

åringar i Finland internet, och 79 % av dem använde internet flera gånger om dagen 

(Statistikcentralen, 2018). En stor mängd olika digitala plattformar och sociala medier 

används för att ”...kommunicera, skapa, och dela information, åsikter och inblickar” 

(Kozinets et al., 2014, 262, egen översättning). Vår intensifierade digitala närvaro 

leder till att det även är relevant för forskaren att rikta sin uppmärksamhet mot den 

digitala världen, och den digitala världen har därför identifierats som ett viktigt område 

för kvalitativ forskning (Kozinets et al., 2014). Detta har lett till uppkomsten av den 

netnografiska forskningsmetoden. Denna moderna forskningsmetod har även kallats 

för exempelvis online etnografi eller social media etnografi (se t.ex. Airoldi, 2018; 

Postill & Pink, 2012), vilket reflekterar forskningsmetodens likheter med traditionell 

etnografi, men i den digitala världen. 

 

Netnografi utformades ursprungligen av Robert Kozinets som en metod att undersöka 

konsumenters beteenden på internet (se t.ex. Kozinets, 2002) och en stor del av de 

befintliga netnografiska studierna är därför inom ramen för marknadsföringsforskning. 

Idag används netnografi däremot även inom andra forskningsdiscipliner (Airoldi, 

2018) och har således blivit en paraplyterm för forskning som går ut på att förstå den 

sociala interaktionen online (Berg, 2015). Likt etnografi så går netnografi ut på att som 

forskare observera, följa med och även delta i interaktionen hos en grupp individer 

(Kozinets, 2015), men till skillnad från det traditionella etnografiska 

tillvägagångssättet så sker netnografin digitalt och online (Kozinets, 2002; Kozinets et 

al., 2014; Kozinets, 2015; Mkono & Tribe, 2017). Airoldi (2018, 661) hänvisar till 

Hine (2008, 257) och påpekar att netnografin förflyttar den etnografiska 

forskningstraditionen till digitala och sociala utrymmen på internet. Däremot anser 

exempelvis Mkono och Tribe (2017, 289) att det vore en ”överdriven förenkling” att 

beskriva netnografi enbart som etnografi online, då de anser att det finns viktiga 

skillnader mellan forskningsmetoderna. Även Kozinets (2002) påpekar att en väsentlig 

skillnad mellan netnografi och etnografi är de etiska frågorna - något som jag 

återkommer till senare i detta kapitel. 

 

Med hjälp av netnografi kan forskaren analysera den digitala verkligheten genom att 

beakta data i flera olika former: Text, ord, bilder, ljud och andra digitala artefakter 
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(Kozinets, 2015). Kozinets (2002; se även Kozinets et al., 2014) menar att detta är ett 

användbart sätt att samla in en stor mängd data, men varnar samtidigt för hur den stora 

mängden data kan bli överväldigande. För att åstadkomma en lyckad netnografisk 

forskning bör forskaren därför, likt i den traditionella etnografin, strukturera upp 

processen i relevanta steg som hjälper forskaren att konstruera hela 

forskningsprocessen (Kozinets, 2002). Ett relevant första steg i denna process är därför 

att identifiera de digitala plattformar som bäst svarar på och behandlar studiens 

forskningsfråga (Kozinets, 2002; Kozinets et al., 2014). Vidare poängterar Kozinets 

(2002; 2015) att en sortering av den stora mängden data görs bäst genom att hålla 

forskningsfrågan i fokus genom hela studien, och enbart spara den data som tangerar 

forskningens syfte och forskningsfrågor. Dessutom ska datainsamlingen fortgå enbart 

så länge nya insikter kan identifieras (Kozinets, 2002). Netnografi är med andra ord 

ett användbart sätt att både studera digitala plattformar och dess användare, men också 

ett praktiskt sätt att studera olika sociala och kulturella fenomen - något som Airoldi 

(2018, 662) påpekar vara ”...not less ‘real’ than those observable offline”.  

 

De digitala nomaderna är aktiva användare av sociala medier och kommunicerar ofta 

via diverse digitala plattformar (Nash et al., 2018). De digitala verktygen är med andra 

ord viktiga för deras kommunikation såväl i arbetet som på fritiden, och de använder 

ofta digitala plattformar som ett sätt att nå ut till och diskutera med andra digitala 

nomader. Detta gjorde det möjligt, och till och med fördelaktigt, för mig att studera de 

digitala nomaderna i sin naturliga livsmiljö - på internet. Deras nomadiska livsstil 

medför att de ofta är utspridda runtom i världen, så med hjälp av den netnografiska 

forskningsmetoden hade jag dessutom en möjlighet att på ett kostnads- och 

tidseffektivt sätt studera dessa platsoberoende individer. Utöver det tenderar 

kommunikation på internet vara mera uppriktig och ärlig då användarna ofta kan 

garantera sin anonymitet med hjälp av pseudonymer (Mkono, 2013). Paralleller kan 

även dras till Potter och Shaws (2018) argument om naturligt förekommande data: data 

som uppstår oavsett om forskaren är närvarande eller inte, och som följaktligen kan 

ses som mera spontan och autentisk än motsvarande konstruerat datamaterial. 

Sammanfattningsvis, de egenskaper som netnografin kännetecknas av lämpar sig bra 

för att uppfylla syftet med min avhandling, vilket gör netnografi till en ändamålsenlig 

forskningsmetod i min studie. 
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3.2. Etiska frågeställningar i netnografisk forskning 
 
Däremot har denna forskningsmetod även utmaningar och begränsningar, särskilt i 

form av vaga och omtvistade etiska frågor (Mkono, 2013). Eftersom internet och våra 

digitala liv har blivit en gråzon, ett område som ligger någonstans mellan privat och 

offentligt (Kozinets et al., 2014; Kozinets, 2015), verkar gemensamt accepterade 

riktlinjer för forskningsetik i netnografiska studier saknas. Den netnografiska 

forskaren ställs därför in för många etiska val som är viktiga att reflektera över i alla 

skeden av studien (Kozinets, 2015). En plan för hur människor ska närmas, hur data 

ska samlas och sparas, samt hur data ska presenteras bör således fastställas av 

forskaren (Kozinets, 2015). Jag presenterar till näst väsentliga iakttagelser om 

forskningsetik, bland annat riktlinjer konstruerade av Kozinets (2015), som jag använt 

som referenspunkt då jag reflekterat kring etiska frågeställningar i min egen studie.  

 

Informerat samtycke är en viktig del av etisk forskning (Bryman & Bell, 2013). 

Kozinets (2015) påpekar att i mer traditionella forskningsmetoder än netnografi sker 

datainsamlingen ofta i förhållanden där forskningsobjektet är medveten om den 

pågående forskningen, och individen kan således ge sitt samtycke för forskningen. 

Detta blir en utmaning i den digitala världen då den netnografiska studien inte enbart 

går ut på att analysera publicerad text, som kunde likställas med att analysera och citera 

böcker, utan består ofta av en aktiv digital interaktion (Kozinets, 2015). Den allmänna 

uppfattningen om att det som publiceras på internet är offentligt material utmanas 

dessutom av det faktum att inläggets offentlighet inte automatiskt medför ett samtycke 

för att inläggets innehåll får användas i ett forskningssyfte (Kozinets, 2015). Enligt 

Kozinets (2015) kan forskaren därför informera medlemmarna i de digitala 

plattformarna om den pågående forskningen genom att publicera inlägg och redogöra 

för orsaken till medlemskapet samt identifiera sig själva som forskare. Genom att 

informera medlemmarna om den pågående forskningen kan forskaren dessutom 

undvika en missuppfattning om den egna rollen i gruppen (Kozinets, 2015). I min 

studie har jag utgått ifrån dessa riktlinjer av Kozinets (2015) och följaktligen 

presenterat mig som en studerande som skriver sin pro gradu- avhandling i alla de 

situationer där materialet inte var offentligt och tillgängligt för alla. Jag framförde 

dessutom åt medlemmarna att de genom att meddela mig, endera via privata 

meddelanden, genom att kommentera inlägget eller genom att mejla mig, hade 
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möjlighet att låta bli att medverka i forskningen. I dessa fall skulle jag ha bortsett från 

dessa individers kommentarer och inlägg i studien. På detta sätt säkerställde jag att de 

etiska principerna om informerat samtycke och information om den pågående 

forskningen efterföljdes. Lyckligtvis valde dock ingen medlem att inte delta i min 

studie.  

 

Denna diskussion tar mig vidare till en reflektion kring vad offentlighet egentligen 

betyder i netnografiska sammanhang. För att garantera att de etiska principerna 

efterföljdes valde jag att på förhand lägga upp tydliga linjedragningar för vilket 

material kan klassificeras som offentligt och vilket material kan anses privat. Med 

hänvisning till andra netnografiska studier (se t.ex. Mkono & Tribe, 2017), valde jag 

att klassificera den information som är tillgänglig för vem som helst på internet som 

offentligt, medan det material som inte är tillgängligt för alla som privat. Ett praktiskt 

exempel på denna skillnad kan identifieras i exempelvis Facebook-grupper: Facebook 

har både grupper som har benämningen ”privata” och grupper som har benämningen 

”offentliga”. Skillnaderna i Facebooks klassificering av grupper är att innehållet i de 

privata grupperna syns enbart för gruppens medlemmar. Allt material som finns i de 

offentliga grupperna är däremot tillgängliga för alla. I stycke 3.4 redovisar jag mer 

detaljerat för hur jag har gått tillväga i respektive digital plattform.  

        

Utöver informerat samtycke är även konfidentialitets- och anonymitetskrav en del av 

grundläggande forskningsetiska principer och regler (Bryman & Bell, 2013). 

Forskningsobjekten ska alltid garanteras en anonymitet i situationer där det 

förekommer en risk för att forskningsobjekten kan identifieras och därtill ta skada av 

forskningens publicering (Kozinets, 2015). Däremot får även frågan om anonymitet 

och konfidentialitet en ny betydelse då den diskuteras i förhållande till den digitala 

världen. I den digitala kommunikationen är pseudonymer ett ofta förekommande 

fenomen. Trots att pseudonymer enligt definition är ett påhittat namn, menar Kozinets 

et al. (2014) att medlemmar i vissa fall kan ha lagt ner en ansenlig tid på att konstruera 

dessa pseudonymer och att pseudonymer kan vara välkända bland andra medlemmar - 

att publicera dessa pseudonymer i forskningen kan således likställas med att publicera 

medlemmarnas riktiga namn. Dessutom kan direkta citat i vissa fall genom sökmotorer 

spåras tillbaka till den ursprungliga publiceraren av inlägget, vilket gör det relevant för 

forskaren att reflektera huruvida en omformulering av ord-för-ord citat är nödvändig 
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(Kozinets, 2015). Kozinets (2015) rekommenderar därför forskaren att reflektera kring 

hur känsligt ämne forskningen behandlar, eftersom olika grader av anonymitet kan 

tillämpas beroende på hur känsligt ämne studien behandlar. I min avhandling 

behandlar jag inte känsliga ämnen, och följer således riktlinjer av Kozinets (2015) 

enligt det: Att namnet på den digitala plattformen kan publiceras, men namn och 

pseudonymer lämnas bort eller ändras så att de blir oidentifierbara samt att en 

omformulering av ord-för-ord citat inte är nödvändig. Jag har med andra ord valt att 

bifoga såväl citat och bilder, men för att uppfylla konfidentialitetskrav så har jag 

anonymiserat dem genom att inte ange namn på publiceraren. Allt insamlat material 

har jag sparat i ett säkert förvar i min privata Google Drive och på en extern hårddisk, 

för att garantera att allt material hålls anonymt och säkert.  

 

Ytterligare en aspekt som Kozinets (2015; se även Kozinets et al., 2014) lyfter fram är 

upphovsrättsliga och juridiska utmaningar med netnografiska studier som forskaren 

bör vara medveten om. I vissa fall kan eventuella användarvillkor begränsa i vilken 

mån data från olika diskussionsforum får användas. Allen, Burk och Davis (2006) och 

menar dock att den sortens dataanvändning som netnografi och forskning överlag 

kännetecknas av är så pass liten och försumbar i skala att den kan räknas tillhöra 

vanliga förväntningar för hur webbsidor får användas, och behöver således inte ett 

explicit godkännande. Dessutom används mitt insamlade datamaterial inte i ett 

kommersiellt syfte, utan helt enkelt som empiri för denna avhandling. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att forskningsetik är en väsentlig del av all 

forskning, men den får en ny innebörd då den ställs i relation till den gråzon som 

internet kännetecknas av. För att tackla dessa utmaningar har jag genom hela studien 

noggrant reflekterat över och följt rekommendationer för etiska principer, för att 

garantera god forskningssed. 

 

 

3.3. Kvalitet och trovärdighet 
 
En väsentlig del av god forskning är  en diskussion om studiens kvalitet. Enligt 

Svensson och Ahrne (2015) är trovärdighet en central del av all forskning, men dess 

betydelse blir speciellt viktig för just kvalitativ forskning. I naturvetenskaplig och 

kvantitativ forskning skapas trovärdighet på ett mera påtagligt sätt, genom data, siffror 
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och tabeller, som ofta redan i sig kan signalera trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2015). 

Eftersom dessa egenskaper ofta saknas inom kvalitativ forskning, måste den 

kvalitativa forskaren därför hitta andra sätt att skapa trovärdighet på och mäta studiens 

kvalitet (Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Svensson och Ahrne (2015) påpekar att denna trovärdighet kan uppnås bland annat 

genom transparens - att forskaren noggrant redogör för alla skeden i 

forskningsprocessen. Även Nowell, Norris, White och Moules (2017) påpekar vikten 

av att utföra kvalitativ forskning på ett metodiskt sätt för att garantera meningsfulla 

och pålitliga svar. För att skapa trovärdig forskning anser Nowell et al. (2017) därför 

att forskaren bör presentera den utförda analysen tillräckligt detaljerat så att läsaren 

ska kunna avgöra huruvida resultaten är trovärdiga eller inte. En sådan transparens 

bidrar inte bara till trovärdigheten, då forskarens egna resonemang och beslut 

presenteras, utan skapar också en bra grund för kritisk diskussion - en egenskap som 

beskrivs av Svensson och Ahrne (2015) som väsentlig för bra forskning. För att nå 

denna transparens i min studie har jag i detta kapitel noggrant presenterat och redogjort 

för alla skeden av forskningsprocessen, samt motiverat för mina val och resonemang.  

 

Utöver det lyfter både Nowell et al. (2017, 3) och Bryman och Bell (2013, 402) fram 

begreppet pålitlighet, som ursprungligen presenterats av Lincoln och Guba (1985). 

Pålitlighet i kvalitativ forskning kan uppnås genom att bevisa hur beslut gjorts 

angående teoretiska och metodologiska frågor, som i sin tur möjliggör att andra 

forskare med samma förutsättningar kan nå samma resultat (Koch, 1994; se Nowell et 

al., 2017, 3). Dessutom, för att uppnå pålitlighet, kan forskaren låta 

forskningsprocessen bli granskad av andra individer (Koch, 1994; se Nowell et al., 

2017, 3).  Jag har följaktligen noggrant redogjort för hela forskningsprocessen i detta 

kapitel, och dessutom har avhandlingen och studien granskats av såväl handledare och 

opponenter systematiskt i alla steg av forskningsprocessen. Slutligen påpekar Bryman 

och Bell (2013) att forskaren ska vara medveten om att en fullständig objektivitet är 

omöjlig att uppnå i samhällelig forskning, men forskaren bör ändå se till att inte låta 

egna värderingar eller åsikter påverka forskningens resultat - något som jag haft i 

åtanke genom hela avhandlingsprocessen. 
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Trovärdighet i netnografisk forskning kan även ta sig i uttryck på andra sätt. Genom 

att exempelvis inte modifiera citaten för att åtgärda eventuella skrivfel i det empiriska 

materialet, utan istället behålla citaten exakt som de publicerats i de digitala 

plattformarna, har jag försökt nå en autentisk representation över diskussionen som 

förs i de digitala plattformarna. Liknande tillvägagångssätt kan identifieras i 

exempelvis Mkono och Tribes (2017) netnografiska studie. Dessutom har olika 

symboler som exempelvis emojier och känsloikoner behållits i citaten, för att garantera 

att inläggets verkliga mening inte rubbas och som dessutom kan kompensera bristen 

av andra icke-verbala signaler (Mkono, 2013). Vidare poängterar Kozinets (2002) att 

forskaren bör vara medveten om de skillnader som finns mellan netnografi och 

traditionell etnografi, där etnografi rakt observerar människor medan netnografi 

snarare observerar konversationer online, och måste även placera dessa observationer 

i nya sammanhang.  En reflektion över vad för begränsningar detta kan innebära lyfter 

jag fram i diskussionen nedan, något som även rekommenderas av Kozinets (2002) 

som ett sätt att utöka studiens trovärdighet.   

 

Både styrkor och svagheter i studien kan härledas bland annat till vald 

forskningsmetod. Trots att kommunikationen online tenderar att vara ärligare på grund 

av anonymiteten som exempelvis pseudonymer erbjuder (Mkono, 2013) och då 

materialet kan anses vara spontant, naturligt förekommande data (Potter & Shaw, 

2018), kan materialets ursprung inte garanteras då det i netnografisk forskning inte går 

att säkerställa att publiceraren är den som hen säger sig vara (Kozinets, 2015). Å andra 

sidan förstärks resultatets trovärdighet av att flera digitala plattformar, flera olika 

forskningsfält, granskades emot varandra - något som kunde jämföras med 

triangulering (Svensson & Ahrne, 2015). Med hjälp av den netnografiska 

forskningsmetoden hade jag möjlighet att studera digitala nomaders diskussioner 

online, och trots att dessa diskussioner ofta handlade om deras liv offline, går det inte 

att garantera att det de diskuterade är äkta och att diskussionerna tillämpas i 

verkligheten: att resultaten går att generaliseras utanför de digitala plattformarna. 

Däremot motsätter sig Kozinets (2015) den här potentiellt föråldrade uppfattningen 

om att det skulle finnas en skillnad mellan det virtuella och det verkliga. Kozinets 

(2015) menar nämligen att den sociala interaktionen online är lika verklig som den 

som sker offline, på motsvarande sätt som en person som skriver ett Facebook-inlägg 

är lika verklig som en person man talar i telefon med. Gränsen mellan offline och 
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online suddas med andra ord ut i allt större grad och dessa delar av den sociala världen 

är tätt sammanknutna (Berg, 2013), inte minst hos de digitala nomaderna. På grund av 

detta anser jag att mitt material och mitt resultat ger en rättvis bild över de digitala 

nomadernas uppfattningar om work-life balance. Däremot kunde exempelvis 

metodtriangulering, som observerar digitala nomader såväl online som offline, med 

fördel tillämpas i framtida forskning för att bygga vidare på resultaten i denna studie. 

 

Slutligen, eftersom studien var av explorativ natur, genererade studien enbart en första 

inblick om ämnet i fråga - en grund att utgå ifrån i den fortsatta diskussionen. 

Resultatet bör således ses som riktgivande snarare än definitiv, och fortsatt forskning 

kan med fördel vidareutveckla diskussionen och resultaten i denna studie. Med 

transparensen och trovärdigheten i fokus, övergår jag nu till att presentera var och hur 

jag har utfört denna studie. 

 

 

3.4. Studiens digitala forskningsfält 
 
En studies forskningsfält syftar till ”scenen där de sociala processer som studeras 

händer” (Burrell, 2009, 182, egen översättning). Då forskaren riktar sig mot den 

digitala världen blir forskningsfältet således de digitala plattformarna. I detta stycke 

presenterar jag med andra ord studiens empiriska forskningsfält: De digitala 

plattformar som användes som informationskälla i studien. 

 
3.4.1. Facebook  

 
Facebook är en viktig del av de digitala nomadernas kommunikation med varandra, 

såväl i arbetsrelaterade ärenden som i ärenden gällande fritid och allmän 

kommunikation (Nash et al., 2018). Facebook grundades år 2004 (Facebook, 2019) 

och blev snabbt en inflytelserik och viktig del av vår dagliga kommunikation - 

Facebook är en av de största aktörerna inom sociala medier idag med störst antal aktiva 

användare (Statista, 2019). En stor del av digitala nomadernas  kommunikation på 

Facebook sker i så kallade ”Facebook-grupper”, dessa grupper kan vara såväl privata 

som offentliga. Jag gick med i sammanlagt tio Facebook-grupper där en av dessa 

grupper var offentlig, medan resterande nio grupper var privata. En komplett lista på 
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dessa grupper samt dess medlemsantal (vid den tidpunkt då medlemskapet godkändes) 

visas i Tabell 1, kategoriserade i storleksordning.  

 

Tabell 1: Facebook-grupper 

Gruppnamn Medlemsantal  
(7 december 2019) 

Gruppkategori 

Digital Nomads Around the World 118 483 Privat 

Female Digital Nomads 57 639 Privat 

Digital Nomad Jobs - Remote Work 
From Anywhere 

51 754 Privat 

Global Digital Nomad Network 44 512 Privat 

Digital Nomad Girls Community 25 477 Privat 

Digital Nomads Hub 21 613 Offentlig 

Digital Nomads & Entrepreneurs 6 788 Privat 

Remote Work Accelerator by 
NomadX 

5 461 Privat 

Svenska Digitala Nomader 3 249 Privat 

Digital Nomad Mums 1 102 Privat 
 

Dessa grupper hittade jag genom att skriva i Facebooks sökfunktion ordet ”digital 

nomad”. Jag valde att gå med i de grupper där jag ansåg att gruppbeskrivningen bäst 

passade in med mitt forskningssyfte och jag försökte också välja olika sorters grupper, 

såväl små som stora grupper och grupper med mera specifika inriktningar, för att få ett 

så varierande material som möjligt. De flesta grupper, såväl privata som offentliga, 

kräver att medlemskapet i gruppen godkänns samt att man svarar på ett par frågor vid 

ansökan om medlemskapet. Ofta består dessa frågor av att man ska presentera sig och 

att man godkänner gruppens allmänna regler. Efter det granskar moderatorn svaren 

och endera godkänner eller avvisar ansökan. Jag ansökte om medlemskap i dessa 

grupper med min egen privata Facebook-profil, något som rekommenderas av bland 

annat Kozinets (2015), och i samtliga grupper svarade jag på de obligatoriska frågorna 

och presenterade mig som en magisterstuderande som vill gå med i gruppen med syftet 
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att få datamaterial för min pro gradu-avhandling. I samtliga grupper blev mina 

ansökningar lyckligtvis även godkända.  

 

De privata och de offentliga grupperna skiljer sig åt i ett hänseende:  I de privata 

grupperna ser enbart medlemmar vad som skrivs och publiceras samt de andra 

medlemmarnas namn, medan i offentliga grupper är alla inlägg synliga även för icke-

medlemmar. I offentliga grupper är det således inte nödvändigt att bli en medlem för 

att kunna ta del av vad som skrivs i gruppen. Till följd av denna väsentliga skillnad, 

och med bakgrund i bland annat Kozinets (2015) rekommendationer, ansåg jag att de 

offentliga grupperna kan klassificeras i samma kategori som dylika offentliga nätsidor 

och krävde således inget skilt informerat samtycke. Ett liknande tillvägagångssätt kan 

identifieras även i andra netnografiska forskningar, som exempelvis Mkono och Tribes 

(2017) studie om recensioner i TripAdvisor där de ansåg att eftersom det som 

publiceras är tillgängligt för alla så kan det klassificeras som offentligt. Innehållet i de 

privata grupperna ansåg jag dock som privata, och i enlighet med Kozinets (2015) 

rekommendationer valde jag att presentera mig som forskare och redogöra för orsaken 

till mitt medlemskap i gruppen genom att publicera ett inlägg. I de situationer då det 

inte var möjligt att publicera ett skilt inlägg, exempelvis på grund av administratörens 

strikta regler för vad som får publiceras på sidan, presenterade jag mig i stället i 

kommentarsfältet i ett allmänt inlägg där alla nya personer ombads presentera sig. I 

dessa presentationer redovisade jag för forskningens syfte, berättade att forskningen är 

anonym och frivillig samt uppmanade dem höra av sig till mig ifall de hade frågor eller 

funderingar om studien, enligt de fastställda etiska riktlinjer som diskuterades tidigare. 

Utöver Facebooks kategorisering i privata och offentliga grupper så hade en del av 

grupperna skilda ”gruppregler”, det vill säga fastställda riktlinjer över hur 

medlemmarna förväntades bete sig och agera i gruppen. Dessa regler var jag noggrann 

att följa genom hela forskningsprocessen, för att respektera gruppen och dess 

medlemmar.  

 

I samband med presentationen av forskningen ställde jag i vissa fall även ett par frågor 

som individer kunde, ifall de ville, svara på. Dessa frågor7 var ämnade som en 

riktgivande start för min materialinsamling och ett sätt för mig att inta en mer aktiv 

                                                
7 Se bilaga 1. 
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roll i grupperna. På grund av detta kunde infallsvinkeln i frågorna variera beroende på 

grupp. Genom att skapa en diskussion önskade jag även sänka tröskeln för 

medlemmarna att ta kontakt med mig vid behov. Trots att det var rätt få som svarade 

på frågorna, var det några medlemmar som var ivriga att berätta om den egna 

situationen genom att kommentera inlägget och några svarade även till mig via privata 

meddelanden, och en person gav mig ett svar per e-post.  

 

3.4.2. Instagram  

 
Även bildtjänsten Instagram användes som en informationskälla i min studie. 

Instagram är en populär bildtjänst som år 2012 blev en del av Facebook (Facebook, 

2019). På Instagram kan användare publicera bilder tillsammans med 

bildbeskrivningar, och dessa bilder kan sedan kommenteras och gillas av andra 

användare, så kallade ”följare”. På Instagram används även så kallade ”taggar” (eng. 

hashtag), dessa taggar samlar alla bilder som publicerats med samma tagg på ett och 

samma ställe. Det betyder med andra ord att ifall man söker efter en tagg, t.ex. 

#digitalnomad, så kan man hitta alla bilder publicerade på Instagram med den taggen. 

Även på Instagram, likt i Facebook-grupperna, kan man välja att vara offentlig eller 

privat. Här väljer användaren själv ifall han eller hon vill ha en privat eller en offentlig 

profil: Bilder i privata profiler syns enbart för de följare som användaren själv godkänt 

att får se dem, medan bilder som publiceras med en offentlig profil syns för alla 

användare. Ifall en tagg används då en bild publiceras, syns enbart de offentliga 

profilernas bilder under taggsamlingen. På grund av detta kunde alla inlägg som 

publicerats med de taggar jag valt att ta i beaktande i min studie klassificeras som 

offentliga, och behövde således inte ett skilt informerat samtycke enligt mina 

fastställda etiska riktlinjer. 

 

Då jag samlade in material från Instagram använde jag min egen Instagramprofil. I 

denna plattform agerade jag enbart som observatör, och kommenterade eller gillade 

inte användarnas bilder. Jag valde att avgränsa mig till taggarna #digitalnomad, 

#digitalnomadlife, #digitalnomadlifestyle, #locationindependent och #remotework, då 

jag ansåg att dessa taggar tillsammans bildade en bra helhet av mitt forskningssyfte. 

På grund av den stora mängden inlägg som finns under dessa taggar, valde jag att inte 

ta i beaktande flera taggar än det här. Den stora mängden inlägg betydde även att jag 
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inte hade möjlighet att gå igenom alla inlägg som publicerats med respektive tagg, utan 

jag tog i beaktande endast så många inlägg jag hade möjlighet till med tidsramen för 

studien. Det här betyder i sin tur att flera inlägg med dessa taggar förbisågs, men 

eftersom jag fortsatte materialinsamlingen tills jag inte längre hittade ny information, 

anser jag att jag ändå fick en bra helhetsbild över vad som publicerats med dessa 

taggar. Då jag samlade in material från Instagram fokuserade jag till viss del på själva 

bilden som publicerats, men även på bildtexterna som publicerades tillsammans med 

bilderna eftersom dessa ofta var väldigt beskrivande och informationsrika. I Tabell 2 

presenterar jag de taggar jag använt i min studie samt hur många inlägg varje tagg hade 

då materialinsamlingen påbörjades.  

 

Tabell 2: Instagramtaggar 

Tagg Antal inlägg 
 (7 december 2019) 

#digitalnomad 2,8 miljoner 

#digitalnomadlife 272 000 

#digitalnomadlifestyle 78 100 

#locationindependent 427 000 

#remotework 505 000 
 

 

3.4.3. Reddit 

 
Den tredje digitala plattformen som användes i studien var diskussionssidan Reddit. 

Reddit beskriver sig enligt följande: ”Reddit is home to thousands of communities, 

endless conversation, and authentic human connection.” (Reddit Inc., 2019). Reddit 

består av olika kanaler (eng. community) där användare kan publicera tankar och 

funderingar som har med kanalens syfte att göra och således skapas diskussioner 

användare emellan. Trots att Reddit är offentligt, och det som skrivs kan läsas av vem 

som helst, bestämde jag mig för att skapa en profil för att även kunna ställa frågor och 

delta i diskussioner vid behov. Även i denna plattform förblev mitt deltagande i 

diskussioner dock på en observationsnivå. I Reddit gick jag med i kanalen 

r/digitalnomad, eftersom denna kanal var den jag ansåg bäst motsvara mitt 
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forskningssyfte. Eftersom dessa kanaler är tillgängliga för alla valde jag att behandla 

även dessa som offentligt material och valde att inte presentera mig i kanalen. 

Dessutom uppmanades användarna i kanalens regler att inte publicera onödiga frågor, 

kommentarer eller frågeformulär som har med diverse studier eller undersökningar att 

göra för att lämna utrymme till mer relevanta och givande diskussioner, vilket bidrog 

till mitt val att inte presentera min studie. Reddit visade sig vara en värdefull 

informationskälla för min studie, och en stor del av materialet kommer från kanalen 

r/digitalnomad.  

 

 

3.5. Praktiskt tillvägagångssätt 
 
I detta stycke riktar jag blicken mot det praktiska tillvägagångssättet i min studie och 

beskriver noggrant hela forskningsprocessen för att öka studiens transparens och 

trovärdighet, i enlighet med rekommendationer av exempelvis Svensson och Ahrne 

(2015). Studien präglades av explorativa och abduktiva egenskaper, och det slutgiltiga 

syftet för forskningen uppstod således först i ett senare skede av forskningsprocessen. 

Jag begav mig med andra ord in i den empiriska djungeln enbart med en riktgivande 

idé om vad som intresserade mig och lät sedan empirin tala för sig i utformandet av 

det slutgiltiga syftet. Härnäst presenterar jag mina tillvägagångssätt både i 

materialinsamlingen och i själva analysskedet. Genom hela forskningsprocessen har 

jag inspirerats av bland annat Kozinets (2015) tips och rekommendationer för hur 

netnografisk forskning kan utföras. 

 

3.5.1. Materialinsamling 

 
Eftersom mitt intresse i första hand låg i att att studera digitala nomader och att förstå 

hur de upplever work-life balance, valde jag att använda dessa ämnesområden som 

utgångspunkt då jag påbörjade materialinsamlingen. Jag började därför min 

upptäcktsfärd i den digitala världen med att läsa tidigare forskning om både digitala 

nomader och om work-life balance. Efter att jag bekantat mig med ämnesområdena, 

påbörjades själva materialinsamlingsprocessen genom att skriva ner alla de digitala 

plattformar som jag sedan tidigare visste att används av de digitala nomaderna. Jag 

gjorde även ett par internetsökningar och läste digitala nomaders egna tips till varandra 
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över var de träffas, kommunicerar, hittar jobb och nätverkar med varandra. En 

diskussion med en forskare som också studerar digitala nomader gav mig ytterligare 

tips på vart jag kunde rikta blicken för att samla empiri. En stor mängd olika digitala 

plattformar kunde identifieras, vilket medförde behovet av ett urval. För att påbörja 

urvalet delade jag in plattformarna enligt vilken digital tjänst det var frågan om: 

Facebook, Instagram, YouTube, Reddit, Twitter, Slack och övriga nätsidor som 

bloggar. Efter att ha granskat de olika plattformarna samt diskussionen som förs i dem, 

valde jag att avgränsa min datainsamling till plattformarna Facebook, Instagram och 

Reddit. Jag valde att avgränsa mig till dessa plattformar eftersom diskussionen som 

förs i dessa plattformar är av varierande slag, och behandlar ämnen som tangerar både 

de digitala nomadernas arbete och deras fritid. Dessa plattformar kännetecknas även 

av en större grad av interaktion, till skillnad från exempelvis YouTube och bloggar 

som är mera ensidiga forum. Liknande tillvägagångssätt kan identifieras i Nash et al.:s 

(2018) studie, där de på motsvarande sätt valt att studera bland annat Reddit och 

Facebook på grund av deras stora och aktiva användarskaror. Dessutom gav dessa 

plattformar mig ett rikligt material, och på grund av utrymmesbrist hade jag således 

inte behov av att utöka antalet plattformar. Dessa andra plattformar är däremot ett 

forskningsfält som framtida forskning med fördel kunde rikta sig in på. 

 

Materialinsamlingen påbörjades i november och avslutades i mars. 

Materialinsamlingen skedde inte dagligen men däremot med jämna mellanrum och 

höll på så länge jag kände att jag hittade nytt och relevant material, i enlighet med 

rekommendationer av Kozinets (2002). Jag beslöt även att föra en dagbok över 

forskningsprocessen, så att jag hade möjlighet att i ett senare skede återgå till tankar 

och överväganden som jag ställdes inför under studiens gång. Även Kozinets et al. 

(2014; se även Kozinets, 2002) rekommenderar att forskaren samlar in reflekterande 

fältanteckningar genom hela forskningsprocessen. På grund av den levande karaktär 

som internet präglas av, där innehåll på nätsidor kan ändras med kort varsel, tog jag 

skärmdumpar på det insamlade materialet som jag sedan sparade i säkert förvar både 

på en extern hårddisk och i min privata molntjänst, tillsammans med exakt tidpunkt 

och namn på digital plattform där materialet hämtades från. I insamlingen poängterade 

jag, återigen med hänvisning till rekommendationer av Kozinets (2002; 2015), att 

spara endast det material som tangerade mitt forskningsämne. Jag sparade med andra 

ord diskussioner om deras arbete, fritid och andra intressanta iakttagelser om den 



 
Saara Essén 

53 
 

 

digitala och platsoberoende livsstilen som kunde ha betydelse för deras work-life 

balance. Min materialinsamling gav ändå ett stort material med cirka 600 

skärmdumpar. Detta stora antal skärmdumpar berodde däremot på att jag valde att ta 

en skärmdump över hela diskussionen, inte enbart det relevanta citatet, för att 

säkerställa att citatets ursprungliga sammanhang återstod då materialet skulle 

analyseras i ett senare skede. Efter en gallring av irrelevant material återstod därför 

endast cirka 60 sidor transkriberat material. En närmare beskrivning över hur jag 

analyserat min empiri, samt hur jag hittat fram till studiens slutgiltiga syfte, presenterar 

jag i följande del. 

 

3.5.2. Analysmetod 

 
För att analysera materialet utgick jag från tematisk analys och kodning. Tematisk 

analys går ut på att genom kodning fokusera på specifika egenskaper i data (Nowell et 

al., 2017) och sedan kategorisera dem enligt gemensamma teman (Braun & Clarke, 

2006). Den tematiska analysen är ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativ 

data (Bryman & Bell, 2013). Även Mkono (2013) identifierade att tematisk analys är 

en av de vanligaste analysmetoderna som använts inom (turismrelaterad) netnografisk 

forskning. Tematisk analys är med andra ord en anpassningsbar analysform som passar 

bra exempelvis i studier som genererat stora mängder kvalitativ data (Nowell et al., 

2017), vilket netnografisk forskning brukar göra (Kozinets, 2015). 

 

Min analysmetod bestod även till viss del av visuell metodik. Trots att mitt empiriska 

material till största delen bestod av verbalt textbaserat material, samlade jag även in 

intressanta bilder som tangerade mitt forskningsämne. Dessa bilder ingick senare som 

en del i den allmänna tematiska analysen, men det första steget var ändå att få en 

djupare förståelse av vad bilderna representerade. För att analysera bilderna utgick jag 

från det ramverk som presenterats av Rose (2007). Rose (2007) menar att bilder kan 

analyseras utifrån tre infallsvinklar: situationen där bilden skapas, situationen där 

bilden granskas och bilden i sig. Utöver det menar Rose (2007) att inom dessa 

infallsvinklar kan forskaren vidare analysera bilden med hjälp av ytterligare tre 

aspekter: Bildens tekniska aspekter, bildens komposition och bildens sociala aspekter. 

I mitt fall var det relevant att analysera bilderna i sig, det vill säga, vad själva innehållet 

i bilden säger om de digitala nomadernas work-life balance. Då jag analyserade 
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innehållet i bilderna utgick jag i sin tur till viss del från hur bilderna är komponerade, 

det vill säga hur de är uppbyggda, men även från bildens sociala aspekter, det vill säga 

den sociokulturella kontexten som bilden förmedlar. Dessa reflektioner skrev jag ner 

som anteckningar i ett Word-dokument. Trots att bilderna i det empiriska materialet 

var betydligt färre än det verbala, textbaserade materialet, så gav även bilderna mig en 

inblick i hur de digitala nomaderna utformar en balans mellan arbete och fritid. 

 

Analysen började i ett rätt så tidigt skede av forskningsprocessen. Jag läste igenom 

empirin redan under materialinsamlingens gång, samtidigt som jag bekantade mig med 

tidigare forskning om ämnesområdena i fråga. Att bekanta sig med empirin i ett tidigt 

skede är något som rekommenderas exempelvis av Bryman och Bell (2013), och är 

även viktigt i netnografisk forskning eftersom förståelsen och tolkningarna av empirin 

ofta uppstår gradvis hos forskaren (Kozinets et al., 2014). På grund av studiens 

abduktiva egenskaper saknades dock fortfarande studiens slutgiltiga syfte: Jag hade 

samlat empiri om digitala nomaders livsstil, deras arbete och deras fritid, men exakt 

vilken infallsvinkel jag skulle inta var ännu oklart. Till följd av rekommendationer av 

min handledare gjorde jag därför i detta skede en liten litteraturstudie, där jag 

sammanställde tidigare forskning både om digitala nomader och om work-life balance, 

för att sedan identifiera luckor i den befintliga forskningen som min studie och min 

empiri kunde fylla. Genom att zooma in och zooma ut samt växla mellan teori och 

empiri, skapade jag således en helhetsbild över min empiri i förhållande till tidigare 

forskning. Jag kom fram till att individuella sätt att utforma work-life balance är ett 

ämne som ännu är i startgroparna inom organisationsteoretisk forskning, och en 

infallsvinkel på digitala nomader kunde bidra med ett intressant tillägg i denna 

diskussion. Min empiri gav mig helt enkelt möjligheten att vidareutveckla detta ämne. 

 

Efter att jag bestämt mig för att fokusera på digitala nomader och deras sätt att utforma 

en balans mellan arbete och fritid, började en noggrannare kodning. Den första, grova 

kategoriseringen gick ut på att hitta sammanhängande teman i min empiri som 

beskriver de digitala nomadernas arbete och fritid, samt balansen mellan dessa. Redan 

under materialinsamlingens gång och under de första gångerna jag läste igenom hela 

materialet lade jag märke till att en stor del av materialet kunde kategoriseras i hur, 

var och när de arbetar respektive är lediga från arbetet. Jag valde därför att utgå ifrån 

denna grova kategorisering i den första kodningen, då jag ansåg detta ge mig en bra 
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första inblick i hur de bygger upp sin livsstil. Fort därpå märkte jag att en kategori 

varför också var relevant, och som fick ingå i den initiala kategoriseringen, då en del 

av diskussionerna i materialet handlade om varför de valt att leva denna livsstil. I 

samband med den första kodningen kunde även onödiga inlägg och diskussioner tas 

bort, eftersom en stor del av materialet bestod av diskussioner som sparats för att 

garantera att relevanta citat analyseras i rätt sammanhang. Den initiala 

kategoriseringen gjorde jag med hjälp av överstrykningspennor av olika färger, där jag 

markerade och kategoriserade alla relevanta citat i respektive grupp: hur, var, när och 

varför. Efter att denna första kategorisering var gjord, valde jag att transkribera alla 

dessa relevanta och kategoriserade citat ur skärmdumparna och sammanställa dem i 

ett gemensamt Word-dokument, som blev cirka 60 sidor. Denna transkribering gjordes 

för att underlätta den fortsatta analysen och för att ha möjlighet att enkelt flytta på de 

olika citaten från en kategori till en annan i ett Word-dokument på datorn. 

 

Därefter påbörjades den andra fasen av kodningen, där gemensamma faktorer och 

ämnen inom huvudtemana analyserades. I denna fas utgick jag ifrån Kozinets (2015) 

rekommendationer för netnografisk analys, där citaten lästes och tolkades och mönster 

mellan citaten identifierades. Då den sammanfattade empirin analyserades 

noggrannare kunde jag identifiera att kategoriseringen var, när och hur, i viss mån 

kunde sammanlänkas med sammanfattande begrepp som miljö, tid och beteende. Jag 

kom följaktligen fram till det som senare kom att bli huvudtemana i empirin, det vill 

säga miljömässiga, tidsmässiga och beteendemässiga sätt att utforma sitt arbete och 

sin fritid. På grund av den stora mängden data identifierades även en övrigt-kategori, 

en kategori som både sammanställde allmänna iakttagelser över de digitala 

nomadernas livsstil som på ett sätt eller annat kunde bidra till deras balans mellan 

arbete och fritid, och också den initiala kategorin varför, som sammanfattade varför 

de valt livsstilen. Denna kategori kom senare att inkorporeras i de andra kategorierna.   

 

Eftersom detta var en abduktiv forskningsprocess har jag under hela 

forskningsprocessen växlat mellan empiri och teori. Jag återgick med andra ord till 

litteraturen med jämna mellanrum, för att sedan återigen jämföra litteraturen med mitt 

egna, kategoriserade material. Jag märkte luckor i den teoretiska litteraturen som min 

studie kunde fylla ut samtidigt som jag hittade samband mellan min studie och andra 

studier, och teorier som min empiri kunde bygga vidare på. En artikel som på grund 
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av dess likheter med min studie i ett senare skede även kom att agera teoretisk 

utgångspunkt i mina resultat, var en artikel av Sturges (2012) om work-life balance 

crafting. Sturges konceptualiserar i sin artikel att arbetstagare använder sig av fysiska 

(arbetstid och arbetsplats), relationella och kognitiva sätt att själva utforma en balans 

mellan arbete och fritid. Dessa kategoriseringar kunde till viss del relateras till de 

initiala kategoriseringar som jag identifierat i min studie. Sturges tankar tangerade med 

andra ord resultat och teman jag identifierat i min egen studie, och därför fick Sturges 

(2012) teoretisering om work-life balance crafting bli en teoretisk utgångspunkt som 

jag kunde jämföra mina resultat emot, i kombination med övrig teori om både work-

life balance och digital nomadism.  

 

Genom att bearbeta mitt insamlade material i flera omgångar började slutligen studiens 

resultat träda fram. Jag identifierade detaljer i hur de digitala nomaderna utformar en 

balans mellan arbete och fritid, hur deras digitala arbete ser ut och vad för effekter 

detta har på work-life balance. Jag insåg med andra ord att det material jag hade visade 

mig hur digitala nomaderna utformar sin work-life balance genom miljömässiga, 

tidsmässiga och beteendemässiga sätt, och syftet med avhandlingen blev slutligen att 

förstå vad ett platsoberoende och digitalt arbete har för effekter på work-life balance 

hos den digitala nomaden. Från att ha påbörjat forskningsprocessen enbart med en vag 

tanke över vad som intresserar mig, hade jag genom att abduktivt kombinera teori och 

empiri nu kommit fram till både studiens syfte och resultat. Denna empiri och dessa 

resultat presenterar jag härnäst. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenterar jag det empiriska materialet i min netnografiska studie, för 

att påbörja vägen till en förståelse av hur de digitala nomaderna utformar sin work-life 

balance. Eftersom jag i denna avhandling försöker förstå work-life balance ur ett 

perspektiv på arbete, utgår en stor del även av denna diskussion ur ett perspektiv på 

det platsoberoende och digitala arbetet. Däremot inflikas diskussionen även med ett 

antal intressanta egenskaper från fritiden, som jag ansåg vara relevanta för utformandet 

av work-life balance. Materialet är följaktligen kategoriserat enligt teman som 

identifierades i materialet, och som till viss del kan jämföras exempelvis med Sturges 

(2012) teoretisering av work-life balance crafting: Jag har delat in materialet i 

miljömässiga, tidsmässiga och beteendemässiga faktorer som påverkar de digitala 

nomadernas utformande av en balans mellan arbete och fritid. Jag har kryddat 

diskussionen med citat och bilder ur det empiriska materialet, och dessa citat har jag 

valt att behålla på sitt ursprungliga språk för att nå en så autentisk representation som 

möjligt.  

 

Digital nomadism präglas av frihet och flexibilitet att utforma sitt liv enligt egna 

preferenser och värderingar (Reichenberger, 2018). I detta kapitel ger jag mig således 

på ett försök att förstå hur de digitala nomaderna utformar sitt arbete och sin fritid 

inom ramarna för denna frihet och flexibilitet, och hur de följaktligen utformar sin 

work-life balance.  

 

 

4.1. Miljömässigt utformande av work-life balance 

 
I en diskussion om platsoberoende digitala arbetare är det väsentligt att kolla närmare 

på själva platsen där den digitala nomaden spenderar sin arbetstid och fritid - det 

miljömässiga utformandet av work-life balance. Det digitala arbetet gör det möjligt för 

den digitala nomaden att arbeta i princip var som helst så länge de tekniska 

förutsättningarna är i skick. Arbetet begränsas således inte till innanför kontorets fyra 

väggar utan arbetet kan utföras runtom i världen: Såväl under flyg- eller tågresan från 

en destination till en annan, en lördag på stranden i Bali, en eftermiddag i ett café i 

Lissabon eller en kväll i ett hotellrum i Chiang Mai. Platsoberoendet leder med andra 
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ord till att arbetet är konstant tillgängligt var individen än befinner sig, och fysiska 

gränser mellan arbete och fritid verkar därför saknas. Hur väljer de digitala nomaderna 

då var de ska arbeta: Caféet eller hotellrummet, Lissabon eller Bali? För att få en 

inblick i detta har jag kategoriserat materialet i miljömässigt utformande utgående ur 

två nivåer: angående fysisk arbetsplats (t.ex. café, hotellrum) och angående resmål 

(t.ex. stad, land). Genom denna kategorisering vill jag lyfta fram både hur de digitala 

nomaderna väljer resmål, vart i världen de åker, men även hur de väljer fysisk 

arbetsplats, det vill säga var de arbetar. 

 

4.1.1. Val av resmål 

 
Flera faktorer identifierades påverka hur de digitala nomaderna väljer resmål, och en 

balansgång mellan arbetets krav och individuella preferenser var påtaglig i detta val. 

Samtidigt identifierades utmaningar som de digitala nomader möter i den nomadiska 

livsstilen där miljön ständigt ändrar, samt hur dessa utmaningar tacklas. I detta stycke 

diskuterar jag närmare hur de utformar sitt val av resmål utgående från förutsättningar 

för arbete, utgående från andras krav och sociala förutsättningar samt genom slow 

travel. 

4.1.1.1. Förutsättningar för arbete 

Eftersom arbetet ofta kräver internetuppkoppling, är det viktigt för de digitala 

nomaderna att resa till ställen där internet fungerar snabbt och problemfritt. 

Nätuppkopplingen kan även behövas under fritiden, då en stor del av den sociala 

interaktionen, både med andra digitala nomader och med vänner och familj som 

stannat kvar på hemorten, sker virtuellt via diverse digitala plattformar, videosamtal 

och chattar. Resmål där nationella lagar begränsar nätverken eller resmål där nätet är 

bristfälligt undviks därför ofta av de digitala nomaderna. Att fråga tips och erfarenheter 

angående de tekniska förutsättningarna på resmålen är med andra ord ett vanligt 

diskussionsämne inom de digitala plattformarna, eftersom de digitala nomaderna vill 

säkerställa att arbetet kan utföras i de destinationer de åker till. Att resmålet har ett 

fungerande nätverk och goda tekniska förutsättningar verkar därför vara väsentligt, 

och de digitala nomaderna utformar följaktligen sin miljömässiga work-life balance 

angående resmål till stor del utgående från dess tekniska förutsättningar. I dessa fall 

kan alltså arbetskraven, i detta fall ett fungerande nätverk, prioriteras över fritiden och 
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över personliga preferenser då de eventuellt inte kan besöka de resmål de personligen 

föredrar på grund av de effekter detta skulle ha på arbetsproduktiviteten. 

”…You could work from anywhere as long as video conferencing works.                                                  
(Facebook: Digital Nomads Around the World) 

”…I don´t want to live near nature, I want to live in nature. On the other hand I´m not willing 
to sacrifice convenience. There should be plenty of restaurants, for example, and decent Wifi 
is necessity because of course I still have to work.”  (Reddit: r/digitalnomad) 

 

Ibland kan valet av resmål även vara ett sätt att påverka den egna arbetsproduktiviteten 

och agera som en motivationsfaktor för arbetet. Genom att välja resmål med snabbt 

nätverk, bra förutsättningar för arbetet och få fritidsaktiviteter, kan de begränsa 

lockelsen av att låta fritiden gå ut över arbetstiden. För att prioritera arbetet och se till 

att få arbetet gjort, kan de alltså välja destinationer med få fritidsaktiviteter och med 

snabbt nätverk. På detta sätt kan de genom miljömässigt utformande påverka deras 

egen arbetsproduktivitet, då de medvetet väljer ställen där det är enklare att 

koncentrera sig på arbetet. Det här lyfter även fram hur viktigt arbetet är i deras livsstil, 

då arbete ofta verkar prioriteras över fritiden. 

”Kuching, Borneo… There was nothing to do there, it was totally not what I expected… So I 
basically just spent all my time at the café and gym… Got a lot of work done. So much so that 
I´ve even considered going back if I ever need a ´reset´ month.” (Reddit: r/digitalnomad) 

 

4.1.1.2. Andras krav och sociala förutsättningar 

Val av resmål kan däremot även påverkas av individens preferenser för social 

gemenskap. Ett väldigt vanligt fenomen i de digitala plattformarna som studerades var 

diskussionen om ensamhet. En stor del av de digital nomaderna framhäver hur 

livsstilen är väldigt ensam, och hur svårt det är att hitta vänner att umgås med på 

destinationsorterna. Ensamhet och social isolering har även identifierats i tidigare 

forskning om digitala nomader (se t.ex. Thompson, 2019). Denna ensamhet beror inte 

bara på att individerna ofta saknar kollegor att arbeta med, men även på att det kan 

vara svårt att skapa meningsfulla band med andra digitala nomader på grund av den 

nomadiska livsstil de lever, där man inom kort flyttar till nästa ort och lämnar de 

nyfunna vännerna bakom sig. Resmålet, men även hur länge de stannar på en ort, kan 

därför påverkas av individens egna preferenser för social gemenskap. Vissa orter har 
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följaktligen utvecklats till samlingsplatser för de digitala nomaderna (Wang et al., 

2018)  bland annat på grund av snabbt nätverk och behagligt klimat, men även för att 

få en social kontakt med andra digitala nomader både i arbetet och på fritiden. Den 

sociala kontakten är en faktor som påverkar såväl välmående som work-life balance 

(se t.ex. Mann & Holdsworth, 2003), och att välja resmål utgående från dess sociala 

förutsättningar kan således ses som ett sätt att utforma den egna balansen mellan arbete 

och fritid. 

”Some days its tough going at it alone. I think learning to love yourself is key. The next step 
is having courage to go out and make friends. Its easy to make friends while traveling. Because 
everyone is always coming and going, you rarely stay with one person for so long…. I also 
crave some deeper lasting relationships/friendships which are hard to find but sometimes you 
make friends who you stay in contact with online.” (Reddit: r/digitalnomad) 

”...It´s difficult to build a new circle because people are usually just passing through.”                  
(Reddit: r/digitalnomad) 

”--- the thoughest factor is loneliness – especially when you move to new places and abandon 
your previous friends. This is why you can see not a few ”Hey is anyone here X, I just got here, 
let´s meet for a drink J” messages.” (Reddit: r/digitalnomad) 

”People who work remotely often report loneliness…. It´s just a balancing act! You can always 
head back home, stay in touch, etc.” (Reddit: r/digitalnomad) 

 

 
En annan social förutsättning som kan påverka de digitala nomadernas val av resmål 

är diverse krav från andra individer. Det miljömässiga utformandet av de digitala 

nomadernas work-life balance kan med andra ord påverkas exempelvis av krav från 

arbetsgivare eller kunder. Dessa krav kan till och med begränsa hur platsoberoende 

den digitala nomaden i själva verket kan vara. I vissa fall, exempelvis då den digitala 

nomaden är i ett anställningsförhållande med en arbetsgivare, kan arbetsgivaren sätta 

begränsningar på vart individen får resa. Arbetsgivaren kan i vissa fall även kräva att 

resmålet ska meddelas och godkännas av arbetsgivaren på förhand, eller kräva att den 

digitala nomaden arbetar en del från kontoret, ofta med hänvisning till fördelar med 

samarbete och kunskapsöverföring kollegor emellan. Att skapa ett förtroende och en 

tillit mellan arbetsgivaren och den digitala nomaden är därför något som poängteras 

mycket på de digitala plattformarna som ett sätt att få arbetsgivaren ”att gå med på” 

den digitala nomadens platsoberoende. Dessa krav från andra individer kan ha 

betydande effekter på individens utformande av arbete och fritid, då den digitala 
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nomadens fritid och val av resmål kan påverkas starkt av arbetets, och arbetsgivarens, 

krav. 

”Recently I was told that I need to inform my company in advance where I will be flying to 
along with dates (including my return) before I purchase tickets and I´ll need pre-approval. 
I´ve been digital nomading for a year so this kinda irked me a bit..” (Reddit: r/digitalnomad) 

”You don't need 10 years of experience as some sort of rule – but it  certainly helps when 
you´ve got at least SOME track record of being able to do the job before they send you out on 
remote work…. The learning curve can be quite high in software and it's tough to onboard 
someone new in a remote setting, especially when they have no experience. It's very tough to 
get remote work as your first gig…but it's very plausible that you could get an office job, work 
6 months or a year, prove yourself, and ask to start transitioning to remote work.” (Reddit: 
r/digitalnomad) 

 

Även familjen och vänner som stannar kvar på hemorten visade sig påverka den 

digitala nomadens miljömässiga utformande. Den digitala nomadens platsoberoende 

livsstil kan visserligen betyda att de kan stanna på hemorten om de så vill, men ofta 

dras individerna till att utforska världen och resa runt till olika destinationer. Det här 

betyder i sin tur att det kan bli utmanande att hålla kontakten med familj och vänner 

hemma, och att vara långt från den egna sociala cirkeln kan vara påfrestande. 

Svårigheter med att hålla kontakten med familj och vänner kan resultera i ett dåligt 

samvete över val av livsstil. Att missa viktiga händelser inom familjen och vänkretsen, 

och att lämna åldrande föräldrar ensamma, verkar starkt bidra till en oroskänsla och 

samvetskval över huruvida individen kan fortsätta leva sitt platsoberoende liv. Ofta är 

detta en orsak till att den digitala nomaden återvänder hem, för en stund eller för alltid, 

då de känner att de måste åka hem för att ta hand om skyldigheter och plikter på 

hemmaplan. Således skapas en paradox mellan den egna önskan att få fortsätta leva ett 

platsoberoende liv och mellan det ansvar man känner att man har hemma. Att balansera 

de egna önskemålen för ett platsoberoende liv med dåligt samvete över val av livsstil 

och krav från andra, har således en stor effekt på hur de utformar sitt arbete och sin 

fritid. 

”...my father is lonely at home. Getting older and not really in a good place. I know I shouldn't 
sacrifice my life for his. But I feel guilty not being around and helping him where he needs 
help.” (Reddit: r/digitalnomad) 

”This is why this year is my final nomadic year. 4 years on the road has been enough. My 
family needs me, and this long on the road has taught me that I need them too.” (Reddit: 
r/digitalnomad) 
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”..I´m happy to be so privileged that I can pick up and move anywhere, anytime. But...I´m sad 
to miss out on milestones my friends and family are experiencing back home...” (Reddit: 
r/digitalnomad) 

 

4.1.1.3. Slow travel 

Den nomadiska livsstilen medför ofta att de digitala nomaderna byter ort med jämna 

mellanrum. Att ständigt byta ort kan dock bli påfrestande i längden, inte minst då det 

kombineras med konstant arbete. Den frihet som livsstilen medför (Reichenberger, 

2018) blir således på bekostnad av den stabilitet som ett mera platsbundet liv har 

(Thompson, 2018). Att kombinera arbete med att försöka skapa nya, fungerande 

rutiner i en ny stad, kan vara minst sagt påfrestande. För att kringgå dessa utmaningar 

förespråkar många digitala nomader slow travel (egen översättning: långsamt resande). 

Genom att stanna längre perioder på en och samma ort hinner de skapa rutiner, lära 

känna staden och ofta även skapa djupare vänskapsrelationer än vad de skulle hinna 

göra under en kortare vistelse. Slow travel kan således ses som ett sätt att tackla en del 

av problemen och utmaningarna som de digitala nomaderna ställs inför, och på det 

sättet har de möjlighet att skapa ett mer balanserat och harmoniskt liv. 

”Staying in places for a few just a days and then moving on is exhausting and people burn out 
v quickly doing that. Especially if your working. I´d recommend giving yourself at least a week 
or two in one place so you get a chance to settle in and be productive while still experiencing 
a city and country…” (Reddit: r/digitalnomad) 

”It´s almost impossible to get work done if you move that fast. You will either spend all your 
time traveling and not getting work in, or you will be working and feeling like you´re not 
making the most of your time in the city, barely scratching the surface. It will feel empty 
traveling that fast.” (Reddit: r/digitalnomad) 

 

Sammanfattningsvis verkar en stor del av de digitala nomadernas miljömässiga 

utformande angående val av resmål styras av både tekniska förutsättningar och arbetets 

krav. Tack vare globaliseringen är det nu enklare än förut att resa vart som helst i 

världen, men trots det verkar förutsättningarna för arbetet, exempelvis en fungerande 

nätverksuppkoppling, vara en betydande faktor vid valet av resmål. Utan fungerande 

internetuppkoppling är arbetet ofta omöjligt. En fungerande uppkoppling är också en 

förutsättning för virtuell kommunikation med familj och vänner under fritiden, och 

ofta även ett viktigt sätt för den digitala nomaden att komma i kontakt med andra 
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digitala nomader och undvika social isolering. De digitala nomadernas nomadiska 

livsstil medför dessutom nya utmaningar jämfört med ett stabilt platsbundet liv: Att 

ständigt byta ort och skapa ett nytt hem på varje ort kan vara påfrestande. För att tackla 

dessa utmaningar förespråkar många så kallad slow travel, att stanna längre perioder 

på en och samma ort, som ett sätt att skapa mera stabilitet i sitt liv och även för att öka 

arbetsproduktiviteten. Även yttre krav, från exempelvis arbetsgivare och kollegor, 

samt samvetskval över att lämna familjen kan ha betydande effekter på hur de utformar 

sin livsstil och väljer sina resmål. Dessa krav kan i vissa fall begränsa den digitala 

nomadens valmöjligheter angående resmål, och följaktligen skapa en begränsande ram 

runt platsoberoendet. Att hitta resmål som tillfredsställer kraven, både för arbetet och 

fritiden, är med andra ord en väsentlig aspekt i det miljömässiga utformandet. Trots att 

den digitala nomadismen ofta i media porträtteras som ett sätt att fly från vardagen och 

skapa ett liv som känns som semester, verkar fritiden och de resmål den digitala 

nomaden väljer ändå starkt påverkas av andras, och arbetets, krav. Man kan därför 

fråga sig hur platsoberoende de digitala nomaderna egentligen är, med tanke på dessa 

begränsningar. 

 

 
4.1.2. Val av arbetsplats  

 
Den föregående diskussionen visade att den digitala nomadens val av resmål ofta 

påverkas av resmålets förutsättningar för arbete. Samma egenskap identifierades även 

i den digitala nomadens miljömässiga utformande angående fysisk arbetsplats, det vill 

säga var de väljer att arbeta. Valet av arbetsplats verkar påverkas till stor del av 

tekniska förutsättningar, men även till exempel av ergonomiska förutsättningar för 

arbetet. Även individuella preferenser angående exempelvis grad av socialt behov, 

eller behov av sekretess i arbetet, kunde identifieras som faktorer som påverkar det 

miljömässiga utformandet. Miljömässiga utformandet påverkas följaktligen till stor 

del av miljöns arbetsmässiga förutsättningar -  oavsett plats så måste arbetet göras. 

Platsoberoendet verkar med andra ord enbart ge flera valmöjligheter till var arbetet 

kan utföras, men påverkar inte deras uppfattning om det ansvar som arbetet innebär. 

Detta illustreras även i citatet nedan. I kommande stycken diskuterar jag närmare de 

identifierade teman som verkar vara betydande i den digitala nomadens miljömässiga 

utformande av work-life balance och hur de väljer fysisk arbetsplats: Frihet och 



 
Saara Essén 

64 
 

 

individuella preferenser, arbetets förutsättningar och krav samt individuella 

preferenser angående gränsdragning. 

”Whether we´re in a coffee shop, an airport lounge, a house sit, a beach or somewhere in 
between, life still ´happens´and responsibilities don't just magically disappear.”  (Reddit: 
r/digitalnomad) 

 

4.1.2.1. Frihet och individuella preferenser 

Det platsoberoende, digitala arbetet medför att individen har en frihet att själv välja 

var arbetet sker. Dessa arbetsplatser kan variera mellan allt från hemmet (exempelvis 

hotellrum), gemensamma kontorskollektiv (eng. co-working space), caféer, bibliotek, 

eller till och med i färdmedel på väg från en destination till en annan. De har således 

en frihet att själva välja var de vill jobba, till skillnad från många kontorsarbetare som 

är tvungna att arbeta från kontoret. En personlig kontroll över sitt eget arbete likt denna 

har visats ha positiva effekter på work-life balance i studier om distansarbete (Kossek 

et al., 2006), då individen får ett större inflytande på det egna utformandet av work-

life balance. 

 

Denna frihet att själv bestämma arbetsplats leder även till att individen kan ta i 

beaktande exempelvis de egna sociala behoven under arbetsdagen: Huruvida individen 

känner ett behov av att arbeta med eller bland andra människor, eller om individen på 

grund av personliga preferenser eller arbetets krav behöver arbeta i en tystare miljö. 

Någon kan föredra att arbeta bland andra människor, och då kan ett kontorskollektiv 

eller café föredras, medan andra kan behöva lugn och ro och därför jobba i ett bibliotek 

eller hemma. I detta sammanhang kan fördelar som även identifierats hos vanliga 

distansarbetare lyftas fram (se t.ex. Hill et al., 1998), nämligen att det virtuella arbetet 

gynnar deras produktivitet då de slipper störande moment som ofta finns i högljudda 

kontor. Å andra sidan identifierades det i empirin att detta, att inte var omringad av 

sina kollegor, kunde även ha negativa effekter på produktiviteten exempelvis i form 

av bristen på samarbete och kunskapsöverföring kollegor emellan. En del påpekade att 

lärande och kunskapsöverföring helt enkelt är enklare öga mot öga än virtuellt. Även 

ensamhet är en viktig faktor i denna diskussion eftersom man ofta saknar långvariga 

vänskapsrelationer i såväl arbetet som på fritiden, på grund av den nomadiska livsstil 
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man lever. En del individer påpekar att det därför är viktigt för dem att omringa sig av 

andra individer såväl i arbetet som under fritiden. 

 

Denna frihet att ha möjlighet att själv utforma var man arbetar betyder följaktligen att 

det är enklare för dem att utforma de miljömässiga faktorerna enligt egna egna 

preferenser, samtidigt som de kan främja sin egen work-life balance. I exemplen nedan 

identifieras både individer som väljer sin arbetsplats utgående från ett behov av att få 

social kontakt, men även sådana som föredrar lugn och ro. Även problematiken med 

kunskapsöverföring, samt fördelarna med en tyst arbetsmiljö, illustreras i citaten 

nedan. 

”...The reason I travel is to see new places and meet new people. Sitting in a hotel room seems 
like such a waste when I can go work at the beach or a fortress or something different. I don´t 
find it affects my productivity at all, and it adds some excitement to my day. But depends on 
your reason for being a nomad. I´m doing it to travel, not because I can live somewhere 
cheaper, so I build travel into my work. I also find it depressing to be cooped up, I need a 
reason to get outta the room. It´s really the #1 thing I miss about having a desk job – leaving 
the house and having people around every day.” (Reddit: r/digitalnomad) 

 ”… For getting idea to reality, staying somewhere I can have private space (since I dictate 
drafts) in a walkable but not too interesting neighbourhood. Too interesting and I start getting 
distracted by other ideas; not walkable and a full workday drives me stir crazy…. there´s 
definitely an extra satisfaction to having the travel be fuel for the work, rather than separate.” 
(Reddit: r/digitalnomad) 

”...experiencing the world and inspiring others to do the same. In each city, I seek out the local 
creative hubs where people gather to collaborate, inspire and be inspired, and bring ideas to 
life. These communities are so energizing and give a special window into a place….” 
(Instagram: #digitalnomad) 

”...Sen är det ju arbetet med teamen på arbetsplatsen. Det är ju 10000 ggr lättare oftast att glida 
över till någons skrivbord och prata om något än att ta det över mejl/telefon. Men allt går och 
jag tror att det har mycket att göra med hur bra kommunikationen är på arbetsplatsen.” 
(Facebook: Svenska Digitala Nomader) 

 

4.1.2.2. Arbetets förutsättningar och krav 

Trots denna flexibilitet verkar arbetets krav ändå vara en starkt avgörande faktor för 

hur de väljer arbetsplats och hur de följaktligen miljömässigt utformar sin work-life 

balance. Här kan med andra ord identifieras likheter med den tidigare diskussionen om 

hur de digitala nomaderna väljer resmål. De verkar ha lärt sig att lägga upp sin livsstil 

enligt arbetets krav och prioriterar arbetsproduktivitet. Flera miljömässiga faktorer, 
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som endera hämmar eller främjar arbetsproduktiviteten, kan därför vara avgörande i 

valet av arbetsplats och till viss del även agera som en begränsande faktor i den 

platsoberoende friheten och graden av personlig kontroll. Exempelvis kan individen 

kanske inte arbeta från en solig sandstrand, trots att individen skulle föredra det, 

eftersom arbetsproduktiviteten påverkas av solens reflektioner på datorskärmen. Trots 

att den digitala nomaden har en frihet att själv välja var hen arbetar, finns det alltså 

vissa krav och begränsningar som kan rama in denna frihet - ett intressant fenomen att 

ta i beaktande i en diskussion om work-life balance och i en diskussion om digital 

nomadism som ofta porträtteras med just frihet som ledord (Cook, 2020). Trots en 

större frihet att välja själv verkar prioriteringen med andra ord ändå ligga på arbetet, 

och arbetets krav har följaktligen en stor betydelse i hur de utformar sin work-life 

balance. Dessa iakttagelser illustreras i diskussion nedan, där individen påpekar att de 

lärt sig att utforma sitt liv på ett sätt som främjar arbetet. Individen påpekar också att 

ifall arbetsmiljön inte främjar arbetsproduktiviteten och motsvarar de egna 

preferenserna, så är det enkelt att återigen förflytta sig till en annan miljö. 

”Do you feel more or less productive on the road? How difficult was it to architecture your 
lives in a way that works while travelling?”  

Svar: ”It´s a work in progress, at times we feel more productive and at others we feel 
less, a lot depends on our environment (house sit, hotel, airport lounge, coffee shop, 
etc.) and its comfort and amenities. However, overall we´ve learned how to setup our 
lives to be conducive to work, for example we can´t work a full day out of a hammock 
on a beach (if you can, more power to you!). We find that once we address the 
fundamentals (decent chair, solid and fast internet, etc.), we´re usually good to go. 
Worst case scenario, if our environment isn´t conducive, it´ll only be a short period 
of time before we´re onto the next location.” (Reddit: r/digitalnomad) 

 

Eftersom arbetet sker digitalt är fungerande teknik väsentligt och även de tekniska 

förutsättningarna kan i vissa fall vara en avgörande faktor i hur de digitala nomaderna 

utformar sin fysiska arbetsplats. I vissa fall kan arbetets tekniska förutsättningar även 

begränsa valmöjligheterna angående arbetsplats. Exempelvis är det vanligt att arbeta 

på resande fot i färdmedel mellan olika resmål, men denna möjlighet hänger helt och 

hållet på huruvida de tekniska förutsättningarna fungerar eller ej. Dessa tekniska krav 

medför därför ofta ett ständigt sökande efter snabbt nätverk och eluttag, eftersom 

bristfälliga digitala verktyg leder till oproduktivt arbete. I dessa fall kan arbetsplatsen 
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följaktligen väljas utgående från dess tekniska förutsättningar för arbetet, vilket 

illustreras i citaten nedan. 

 
 ”I dunno about you but I spend 90% of my time guzzling coffee in a random café, hunting for 
said café with power outlets or sitting at a random desk in a hostel/hotel..” (Facebook: Digital 
Nomads Hub) 
 
”… I always make sure there´s a decent desk (it´s the biggest selling point for me in listings, 
if the desk looks paltry, I´m staying somewhere else) and Wi-Fi and then I´m done…” (Reddit: 
r/digitalnomad) 

 

Detta ständiga och tidskrävande letande efter produktiva arbetsförhållanden kan i sin 

tur resultera i att de digitala nomaderna ofta återvänder till samma ställen som de 

tidigare arbetat på och som de ansett tillfredsställa kraven. På detta sätt kan de skapa 

en egen fastställd arbetsplats dit de återvänder varje dag, ett eget litet kontor, trots att 

kontoret i verkligheten kan bestå av ett bord i det lokala caféet. Detta fenomen är 

intressant att granska ur ett perspektiv på work-life balance. Genom att varje dag gå 

till samma café kan individen replikera känslan av att varje dag gå till samma kontor i 

ett platsbundet arbete, och skapa samma fysiska gräns mellan arbete och fritid som 

vanliga platsbundna arbetstagare ofta har.  Däremot kan detta även skapa en konflikt 

mellan gränsen arbete-fritid, då de digitala nomaderna ibland måste omvandla en plats 

som traditionellt är ämnad för fritidsaktiviteter, exempelvis ett café eller ett hotellrum, 

till en fungerande och produktiv arbetsplats. 

”A lot of time and effort spent, but not sure if there is an easier way. That's just another reason 
I tend to go back to the same places over and over” (Reddit: r/digitalnomad) 

 ”Yeah, once I find a good café or something, I keep going back. And then I´m always like 
”I´m in a new city, why not try something new?”. So I go to a different café and get screwed 
with crappy wifi and immediately remember why I stuck to the first one. The struggle is real 
sometimes, I´ve killed a solid 2 hours looking for connection before.”  (Reddit: r/digitalnomad) 

 

Å andra sidan, trots att tekniken i vissa fall kan vara en begränsande faktor i det egna 

miljömässiga utformandet av work-life balance, kan tekniken i sig även vara en 

väsentlig faktor i hur en balans mellan arbete och fritid utformas. De digitala verktygen 

kan alltså vara ett sätt att skapa en känsla av fysisk arbetsplats i en livsstil som saknar 

andra fysiska gränser mellan arbete och fritid. Individen kan exempelvis välja att 

begränsa användandet av datorn till när individen arbetar, och datorn blir följaktligen 
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ett sätt att skilja arbete från fritid. Alternativt, vilket även kan ses i citatet nedan, kan 

individen skilja mellan arbete och fritid genom att använda olika programvaror 

beroende på om individen arbetar eller inte - ett medvetet sätt att dra en gräns mellan 

arbete och fritid. En annan intressant aspekt kan ses i bilden nedan, där den fysiska 

platsen där individen befinner sig, sängen, är ett ställe som ofta förknippas med fritid. 

Med hjälp av datorn och programvaran utformar individen dock sängen till en 

arbetsplats. Däremot kan tekniken även vara ett sätt att ytterligare sudda ut gränsen 

mellan arbete och fritid, eftersom både arbetet och en stor del av den virtuella 

kommunikationen under fritiden, exempelvis med familj och vänner, sker ofta från 

samma bärbara dator. Även Reichenberger (2018) påpekar hur just internet som 

används inom båda domänerna kan sudda ut gränsen mellan dem, och också Jarrahi 

och Thomson (2017) samt Fonner och Stache (2012) lyfter fram hur tekniken kan leda 

till en känsla av att vara konstant tillgänglig. De digitala verktygen kan med andra ord 

både vara ett virtuellt utrymme där gränsen mellan arbete och fritid suddas ut, men 

även vara ett sätt att dra en gräns mellan arbete och fritid. 

 
”...As far as physical tools I use my laptop, cellphone, iPad, so in that sense yes I use the 
same tools, but digitally I use separate tools for work vs family/friends (on purpose) I think it 
helps me with that balance mentioned above, as one set of tools is my "office" workspace and 
one set (social media, personal email account, texts) are how I stay connected with friends 
and family. I don't like to mix the two….” (Facebook: Digital Nomad Mums) 
 
Bild 1, bildtext: ”North Vietnam, middle of the jungle in an 18 dollar a night hut on stilts. 
Our editing space for a few days.” (Reddit: r/digitalnomad) 

 

           Bild 1 
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Att sitta framför datorn hela dagen kan vara betungande för kroppen, vilket gör att 

ergonomiska aspekter är något de digitala nomaderna också tar i beaktande för att öka 

sin arbetsproduktivitet. Ergonomin på exempelvis caféer eller hostell är sällan i samma 

kategori som på ett kontor, vilket kan leda till att individen väljer att hyra in sig på ett 

kontorskollektiv istället. Ifall de däremot föredrar att arbeta på andra ställen än på 

kontor, kan de vara kreativa i sina sätt att replikera ergonomiska lösningar för att öka 

sin produktivitet. Dessa sätt att skapa sin egen arbetsplats kan exempelvis vara att 

stapla lådor på varandra för att skapa ett ståbord, eller genom att koppla den bärbara 

datorn till hotellets TV för att få tillgång till en extra skärm. Att bygga en egen 

arbetsstation i ett café är också en vanlig syn på resmål populära bland de digitala 

nomaderna. Dessa kreativa sätt möjliggör med andra ord att de miljömässiga hindren 

kringgås, och att de trots hindren kan välja arbetsplats enligt de egna preferenserna. 

Några exempel på kreativa lösningar på liknande ergonomiska problem, som gör att 

de kan arbeta från ställen som normalt sett inte är ämnade för arbete, kan ses i bilderna 

och citaten nedan.  

I´ll just take a vacation when I can but yeah I need those 2 monitors and ergonomic chair.” 
(Reddit: r/digitalnomad) 

”… I have setup standing workstations with just a couple cardboard boxes...” (Reddit: 
r/digitalnomad) 

Bild 2, bildtext: ”Meanwhile at Starbucks….” (Reddit: r/digitalnomad) 

Bild 3, bildtext: ”For you double laptop peeps: Hotel WiFi <=>  Mac #1 <=> Internet sharing 
via Thunderbolt <=> Mac #2 <=> Internet sharing via Wifi <=> Android + Chromecast = = 
Netflix on hotel TV” (Reddit: r/digitalnomad) 

Bild 4, bildtext: ”Ergonomics is important” (Reddit: r/digitalnomad) 

Bild 5, bildtext: ”New portable office set up. My back and butt are thanking me.” (Instagram: 
#digitalnomad) 
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    Bild 2           Bild 3 

                 Bild 4         Bild 5 

 
 

4.1.2.3. Individuella preferenser angående gränsdragning 

Den tidigare diskussionen visade att trots att de digitala nomaderna har en större frihet 

att utforma sin arbetsplats, påverkas valet mycket av arbetets krav, tekniska och andra 

miljömässiga förutsättningar. Genom diverse kreativa lösningar kan individen ändå 

tackla dessa problem och utnyttja den frihet och flexibilitet som platsoberoendet 

medför. Ett intressant, och väsentligt, perspektiv på hur val av arbetsplats påverkar 

utformandet av work-life balance fås genom att dessutom studera hur individen 
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förhåller sig till gränser mellan arbete och fritid. Hos vanliga kontorsarbetare skapas 

fysiska gränser mellan arbete och fritid automatiskt genom att diverse domän ofta 

utövas på olika ställen. Digitala nomader kan däremot uppleva samma fenomen som 

vanliga distansarbetare som arbetar hemifrån kan uppleva, det vill säga att gränsen 

mellan arbete och fritid suddas ut på grund av att arbetet och fritiden sker på samma 

plats (Fonner & Stache, 2012). Använder de sig av miljömässigt utformande som ett 

medvetet sätt att skapa en fysisk gräns mellan arbete och fritid, eller väljer de medvetet 

att sudda ihop dessa? Eller kanske val av arbetsplats inte har något att göra med den 

personliga preferensen för integration eller segmentation av arbete och fritid? Mitt 

material tyder på att gränserna suddas ut då det gäller miljö, eftersom arbete och fritid 

ofta sker på samma ställen. De indikerar endera en likgiltighet över att arbetet sker på 

samma plats som fritiden, eller påpekar att de skulle föredra en bättre gränsdragning 

men vänder sig till andra sätt än miljön för att dra denna gräns. 
 
”Am I the only one who is happy to just work from a hotel room or serviced apartment? I 
always make sure there's a decent desk (it's the biggest selling point for me in listings, if the 
desk looks paltry, I´m staying somewhere else) and Wi-Fi and then I´m done. I roll out of bed, 
do my work and then go do interesting things, going somewhere else to work is just time that 
I can spend on doing other, better things.” (Facebook: Digital Nomads Hub) 

”I am 85 % home in the PJs with messy hair. We do travel sometimes for a month or two but 
usually to one house/apartment where I am once again working from a couch” (Reddit: 
r/digitalnomad) 

”Sitter i skrivande stund i min husbil vid en spansk strand. Med jobbet kan jag leva så här så 
det gör inget om allt blandas. Mitt jobb underhåller min livsstil.” (Facebook: Svenska 
Digitala Nomader) 

 

Sammanfattningsvis verkar variationen i det miljömässiga utformandet av work-life 

balance vara stor bland de digitala nomaderna. Den frihet och flexibilitet som är 

kännetecknande för digitala nomader (Reichenberger, 2018) identifierades i empirin. 

Samtidigt upptäcktes dock att det miljömässiga utformandet, det vill säga val av resmål 

och arbetsplats, påverkas till stor del av arbetets förutsättningar, till skillnad från 

exempelvis Thompson (2019) och Müller (2016) som i sin tur menar att resmålen ofta 

påverkas av dess förutsättningar för fritiden. Arbetet kan ske såväl på hotell- eller 

hostellrummet som på caféer, kontorskollektiv eller i färdmedel mellan olika resmål - 

med förutsättningen att de arbetsmässiga förutsättningarna är i skick.  Dessa 

identifierade krav för arbetet kan i sin tur begränsa hur den digitala nomaden kan 
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utforma sin work-life balance. Att ständigt söka efter en arbetsplats där de kan vara 

produktiva kan dessutom vara tröttsamt. Dessa utmaningar tacklas däremot med hjälp 

av många kreativa lösningar, till exempel genom att återvända dagligen till samma 

arbetsplats, eller genom att bygga ett ståbord av lådor för att möjliggöra arbete från 

den miljö man själv föredrar. En intressant iakttagelse var därför att individen inte 

verkar bry sig så mycket om var arbetet sker, speciellt inte som ett sätt att åtskilja 

arbete och fritid. Miljön har snarare betydelse för individens arbetsproduktivitet. 

Arbetets krav prioriteras, även om detta betyder att individens arbete och fritid sker på 

samma plats.  Miljömässigt verkar domänerna arbete och fritid således flyta ihop, 

eftersom arbetet och fritiden ofta sker i samma miljö, samtidigt som förutsättningarna 

för ett produktivt arbete verkar diktera både var de jobbar och var de har fritid.  

 

 

4.2. Tidsmässigt utformande av work-life balance 

 
I traditionella platsbundna arbeten med fastställda arbetstider skapas automatiskt en 

gräns mellan arbete och fritid: Under arbetstiden är individen på jobb och utanför 

arbetstiden har individen fritid. Då dessa tidsmässiga gränser försvinner kan en 

gränsdragning mellan arbete och fritid dock blir svårare (Felstead & Henseke, 2017). 

Denna uppluckring av tidsmässiga gränser kan även identifieras till exempel hos 

platsbundna arbetstagare - att svara på arbetsrelaterad e-post under kvällstid är 

säkerligen ett bekant fenomen för många arbetstagare idag. Även de som ofta 

distansarbetar utanför kontoret kan uppleva samma utmaning, och dessa 

distansarbetare har visats ofta använda sig av just tid för att hantera balansen mellan 

arbete och fritid (Fonner & Stache, 2012). Tidsmässigt utformande av work-life 

balance kunde även identifieras hos de digitala nomaderna. I studien kunde två 

övergripande skillnader observeras som påverkar det tidsmässiga utformandet: Det 

finns de digitala nomader som måste anpassa sig till arbetsgivarens fastställda 

arbetstider och andra individers krav på arbetstid, och så finns det digitala nomader 

som kan lägga upp sin arbetstid enligt egna preferenser. Dessa skillnader i grad av 

valmöjlighet och kontroll kan ha betydande effekter på utformandet av work-life 

balance. Likt det miljömässiga utformandet präglades även det tidsmässiga 

utformandet av en prioritering av arbete utöver fritid, och dessutom identifierades det 

tidsmässiga utformandet ha ett samband med det miljömässiga utformandet. Detta 
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stycke har jag delat in i underrubrikerna arbetstid prioriteras över fritid, andras krav 

och fastställda arbetstider, flexibilitet och personlig kontroll samt sambandet mellan 

miljö och tid. 

 

4.2.1. Arbetstid prioriteras över fritid 

 
Den nomadiska livsstilen medför att de ofta har nya resmål att bekanta sig med och 

bosätta sig i. Att kombinera arbete, fritid och resande kan därför medföra utmaningar 

i prioriteringen mellan arbete och önskan att få utforska de nya resmålen. Att lära sig 

var alla nödvändigheter finns i den nya staden i kombination med en önskan att få 

utforska det nya resmålet, kan skapa många krav på fritiden samtidigt som arbetet ska 

bli gjort. Dåligt samvete över att utforska det nya resmålet istället för att arbeta, och 

vice versa, beskrevs som en utmaning som livsstilen medför. Att hitta en balans mellan 

krav från både arbetet och fritiden kan med andra ord vara utmanande för den digitala 

nomaden. I detta sammanhang blir paradoxen mellan arbete och semester påtaglig: 

Arbetar de eller är de på semester? Trots det, verkar prioriteringen ligga på arbetet och 

arbetets krav - det är ju trots allt arbetet som möjliggör resandet. Arbetstiden verkar 

med andra ord gå först, och utforskandet av det nya resmålet får lämnas till efter och 

före arbetstiden. 

 
”Managing life and everything that goes along with it. ´Burn out´from being on the road can 
happen, and while we wouldn´t trade our lifestyle, it´s not all unicorns and rainbows. At 
times, it can be challenging finding balance between sightseeing, professional development, 
maintaining our website, working with clients, making time for relationships etc.” (Reddit; 
r/digitalnomad) 
 
”...It isn´t always as glamorous as it looks!... Truthfully, it's been hard to find balance. I feel 
guilty for working instead of exploring, and guilty for exploring instead of working … 
Having it all is possible if you give yourself time to grind AND get to know every city. Don´t 
feel like it's over-planning to take time to find the perfect space…” (Instagram: 
#digitalnomad) 

”…you won´t get far without stability … If you don´t put your job´s schedule as the #1 priority 
over travel you will lose your job and (presumably) your sole source of income. You will have 
to limit your exploration time to before/after work hours, weekends and scheduled vacations.” 
(Reddit: r/digitalnomad) 
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4.2.2. Andras krav och fastställda arbetstider 

 
Det finns de digitala nomader som lever ett platsoberoende liv men som ändå måste 

anpassa sig till arbetsgivarens fastställda arbetstider. Trots att den digitala nomaden 

kan befinna sig på andra sidan jorden från arbetsgivaren, kan arbetsgivaren i vissa fall 

ändå kräva att den digitala nomaden arbetar kontorstider. Utgående från ett tidsmässigt 

perspektiv kan dessa individer med andra ord jämföras med en vanlig platsbunden 

distansarbetare: Den bärbara datorn öppnas samma tid varje dag och arbetet med 

kollegor och arbetsgivare sker virtuellt. Den fastställda arbetstiden kan visserligen 

bidra till en enklare balansgång och tydligare struktur mellan arbete och fritid eftersom 

de har fasta tidpunkter som de kan bygga sitt arbete och sin fritid kring, men samtidigt 

offras en del av friheten och flexibiliteten som ofta är utmärkande för digitala 

nomadismen. Exempelvis, trots att individens individuella preferenser skulle vara att 

arbeta kvällstid kan kraven från arbetsgivaren betyda att detta inte är möjligt. På 

samma vis är det inte alltid möjligt att gå och utforska det nya resmålet under dagtid 

på grund av de fastställda arbetstiderna. I dessa fall får fritiden vika undan för 

arbetstiden, och individen har inte lika mycket kontroll över det egna tidsmässiga 

utformandet av work-life balance som den digital nomad som inte måste följa 

fastställda arbetstider har. I nedanstående citat beskriver två digitala nomader, som 

båda måste följa fastställda arbetstider, hur dagen byggs upp enligt den fastställda 

arbetstiden. Den verkliga tiden på dygnet varierar enligt resmål och tidszon, men de 

fastställda tiderna skapar trots det ett ramverk att utforma sin fritid kring. 

”I work California time, so in Europe it´s about 3pm-11pm (give or take). On this schedule I 
work, get right to bed, sleep in, and enjoy the location I´m in for a few hours before heading 
back to work. In Asia it´s about 12am to 8am (give or take.) I enjoy my mornings out, and head 
to bed around 3-4pm. I thought it would be really difficult, but it´s easier than I thought it 
would be. Much like waking up really early to do something. Only downside is in most places, 
things don´t open until late. Upside is you beat most tourists and crowds when you´re there by 
6am! I never really feel left for wanting with the schedule. I necessarily don´t get to do 
everything I want in a place with the time constraints, but at least I get to see it and do a lot of 
stuff...” (Reddit: r/digitalnomad) 

”Most #nomads are entrepreneurs or freelancers, so they may just need to make sure they're 
available for a call here and there. For me, my situation is slightly more complicated since I 
am employed and actually ”telecommute” to my 9-5 (which is based in DC). That means that, 
no matter where in the world I am, when it´s 9am in DC my laptop opens, and when it´s 5pm 
in DC, it closes. When I was in Serbia, my hours were 3pm-11pm- In Brazil, its noon-8pm and 
when I was in Colorado this summer, it was 7am-3pm. Working 9-5 makes sense for business, 
but I have come to really appreciate working different hours as it lets me maximize the hours 
I give myself to do travel-y daytime activities …. With only four days during the workweek in 
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Serbia, I would´ve missed out on sightseeing all together if I were working 9-5, but I got to 
sneak in some museums, walking tours, and lunch with friends who also happened to be in the 
city..” (Instagram: #digitalnomad) 

 

Även deadlines, möten eller andra arbetsrelaterade krav kan ha betydande effekter på 

den digitala nomadens tidsmässiga utformande. Exempelvis kan en deadline betyda att 

den digitala nomaden måste arbeta på obekväma ställen och tidpunkter, som gör att 

arbetet går ut över fritiden. I nedanstående citat beskriver en digital nomad hur en 

deadline medför arbete mitt i natten i ett tåg från ett resmål till ett annat, som efterföljs 

av ett möte tidigt på morgonen. Individen beskriver med andra ord ett tidsmässigt 

utformande som eventuellt inte är idealt för de egna preferenserna, men som på grund 

av arbetets krav måste göras. En intressant aspekt i detta är dessutom att individen i 

samband med bildtexten använt sig av taggen #happylifestyle och kan eventuellt 

indikera optimism trots att det tidsmässiga utformandet inte var optimalt. 

”NOT EVERYTHING IS AS IT SEEMS. 14 hours train ride from Chiang Mai to Bangkok. 
For those who thinks, that Digital Nomad life it´s about beaches, co-working spaces, luxury 
and chilling (smiley). That trip started at 3 p.m. and finished at 6 a.m. No air conditions, open 
windows and some fans. We were finishing to translate our new video, making title and 
description and other details. Because it should be published that night. In the morning we 
arrived and found a place, where we can sleep till our next check in time. Because we couldn´t 
sleep in the train. We slept, took a taxi to our new apartment. Checked in. In 15 minutes we 
had to have Skype talks with our clients. Not everything is as it seems (smiley) #happylifestyle” 
(Instagram: #digitalnomad) 

 

 

4.2.3. Flexibilitet och personlig kontroll 

 
Möjligheten att själv lägga upp sitt eget arbetsschema ger i sin tur en flexibilitet och 

frihet i att utforma sitt arbete och sin fritid. Dessa personer kan exempelvis vara 

entreprenörer som själva bestämmer arbetstider, arbetsuppgifter och deadlines. Dock 

måste jag i detta skede påpeka att i princip alla påverkas i viss grad av andras krav - 

det är exempelvis svårt att vara en entreprenör utan kunder, och kunder betyder ofta 

att man måste ha deadlines eller diverse möten för att få verksamheten att fungera. De 

digitala nomader som inte behöver följa fastställda kontorstider har dock den fördelen 

att de vid behov kan utforma sin arbetstid kring viktiga icke-arbetsrelaterade ärenden, 

och således kan få ut mera av sin fritid. Denna sorts flexibilitet är en egenskap som 

många digitala nomader verkar eftersträva att nå, exempelvis genom att automatisera 
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de egna onlineföretagen. Utöver friheten att prioritera fritiden över arbetet vid behov, 

kan dessa digitala nomader dessutom anpassa sitt arbete kring egna preferenser för 

vilken tid på dygnet de känner sig som mest produktiva. Någon kanske är morgonpigg 

och föredrar att arbeta på morgonen, för att lämna kvällen till utforskandet av det nya 

resmålet eller andra fritidsaktiviteter, medan någon annan kanske föredrar att arbeta 

kväll eller natt. Att ha denna frihet och kontroll över sin egna tidsanvändning kan i sin 

tur bidra till en bättre balans mellan arbete och fritid (Kossek et al., 2006). 

 
”En av de största fördelarna med att driva eget är att jag styr över min egen tid. Om jag vill ta 
långlunch en tisdag, ledigt en onsdag eller frisörbesök kl 11 en torsdag så spelar det ingen roll, 
för ibland jobbar jag lördagar eller 15 timmar under en dag. Det är mer flytande….” (Facebook: 
Svenska Digitala Nomader) 
 
”Allt har sin tid, men personligen är jag mest kreativ på kvällar och nätter. Så arbetar helst 
då.” (Facebook: Svenska  Digitala Nomader) 

”… automated the business completely so I only worked 5 hours a week. This allowed me to 
travel the world between 2016 and 2018 living a life of total freedom.” (Reddit: r/digitalnomad) 

 

Att inte ha några fastställda arbetstider att bygga sin arbetsdag runt kan å andra sidan 

resultera i utmaningar i att dra en gräns mellan vad som är arbetstid och vad som är 

fritid. Då fastställda tidpunkter som markerar övergången mellan arbetstid och fritid 

saknas, suddas gränserna mellan dessa domäner ut. Dessa utsuddade tidsmässiga 

gränser kan i sin tur ofta leda till överarbete. Många digitala nomader påpekar hur lätt 

det är att försjunka sig i arbetet, och att de nästintill kräver en schemalagd fritid för att 

komma ihåg att sluta arbeta. En osammanhängande arbetstid är också vanligt, 

exempelvis arbetssamtal mitt i natten, vilket ytterligare suddar ut gränserna mellan 

arbetstid och fritid. Att ha en balans mellan arbetstid och fritid uttrycks därför som 

svårt av vissa, då tydliga gränser mellan domänerna saknas. Exempel på detta kan ses 

i citaten nedan, där individerna uttrycker utmaningar med arbetstiderna. Intressant nog, 

vilket även ses i det andra citatet, påpekar flera att trots dessa utmaningar och tendenser 

till överarbete, anser de inte detta som ett särskilt stort problem. 

 
”Don't get me wrong- digital nomad life is awesome and we wouldn't go back! We just 
completed a 4 month trip around the world and had awesome experiences and made great 
new friends, BUT we were also challenged in ways that we wouldn't bother with in a typical 
job setting (like 4 hour calls with clients at 2am).” (Facebook: Digital Nomad Mums) 
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”I have to put myself on a schedule on days I want to go out and adventure or be social. I love 
the work I do, so it´s easy to get lost in it.” (Facebook: Digital Nomads Hub) 

 
”Jag har inte något emot att det inte finns en gräns mellan jobb och min fritid. Jobbar antagligen 
för mycket men jag hade inte velat varva ner ens under pistolhot.” (Facebook: Svenska Digitala 
Nomader) 
 

 

För att skapa en struktur då tidsmässiga gränser saknas, verkar vissa digitala nomader 

utforma egna tidsmässiga gränser genom diverse rutiner. De individuella preferenserna 

för dessa rutiner, när arbetet sker och hur individen skiljer mellan arbete och fritid, 

varierar rätt så mycket. Medan en individ kan föredra fasta rutiner, med fastställda 

tidpunkter som följs varje dag, kan andra individer föredra mera utsuddade rutiner med 

spontana beslut om när man arbetar och när man är ledig. Individuella preferenser 

dikterar således huruvida rutiner behövs och hur de ser ut. Citaten nedan illustrerar 

några exempel på tidsmässiga rutiner med vilkas hjälp individen kan utforma en balans 

mellan arbete och fritid. 

”Går upp vid 7, lite frukost och någon serie. Sedan vid 8 sätter jag igång med pomodoro 25 
minuter, paus 5 minuter. Lunch vid 12-ish och sedan samma rutin. Slutar vid 17 för 
träning/promenad. Hem igen för middag och sedan jobba igen. Ska börja lägga mig runt 22 för 
att gå upp tidigare (smiley).” (Facebook: Svenska Digitala Nomader) 

”We lived together, had separate work spaces and a common pre-work gym routine, and 
breakfast and lunch scheduled together: he´d cook dinner most nights while I finished up. He 
worked 8am-5pm ET and I worked 10am-7pm ET. We were in bed by 10pm and up by 5am 
for the gym. Weekends were for friends, fun and errands.” (Reddit: r/digitalnomad) 

”Mitt schema är väldigt flytande och ställer typ aldrig väckarklocka utan vaknar när jag har 
sovit klart. Det blir mkt nätter vilket jag gillar för jag är som mest kreativ då…” (Facebook: 
Svenska Digitala Nomader) 
 
”As my spouse and I are both digital nomads I think that makes it a bit difficult to stay grounded 
when we don't just have a 9-5, clock out and go home kind of job. I think if one of us did have 
that kind of job it might help keep a reflection of what the nomad spouse work life should be 
like.” (Reddit: r/digitalnomads) 

 

4.2.4. Sambandet mellan miljö och tid 

Gemensamt för bägge typerna av digitala nomader är däremot att det tidsmässiga 

utformandet av work-life balance brukar vara centrerat kring arbetet och arbetstiden: 

arbetet prioriteras över fritiden. Att i denna diskussion ta i beaktande livsstilens 

platsoberoende egenskaper bidrar ytterligare med en intressant infallsvinkel. Trots att 
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de digitala nomader som är bundna till fastställda kontorstider inte har samma 

flexibilitet och frihet att välja när de arbetar, kan de ändå ha en frihet att välja var de 

arbetar. På grund av den platsoberoende livsstilen kan de förflytta sig mellan olika 

tidszoner, och de kan därför förflytta sig till de tidszoner som bäst motsvarar deras 

egna preferenser för arbetstid på dygnet. De kan med andra ord kringgå de hinder som 

en fastställd arbetstid kunde ha ställt dem och utforma den egna arbetstiden enligt egna 

preferenser för work-life balance genom att kombinera miljömässigt och tidsmässigt 

utformande. 

”... I work for a large company that requires I work American hours... I try to stay places where 
I will be working around 11pm-8 am because I really enjoy working at night. Usually im in 
bed by 9am and awake by 4pm, the end of the night 5am-8am really tends to drag on.” (Reddit: 
r/digitalnomad) 

”I work American hours abroad. I have been living remotely and traveling in Latin America 
for 6+ years. I prefer to work during the daytime hours and the schedule and cost of living 
works best for me here.” (Reddit: r/digitalnomad) 

”I have only traveled to South America, Europe and Africa while working remotely because I 
generally need to keep EST (New York) hours. I refuse to work overnight, hence no Asia or 
Australia. Right now, I am in Cape Town working from about 4 pm-midnight. This is right on 
the border of acceptable. I just at least need to be able to sleep at night.” (Reddit: 
r/digitalnomad) 

 

Däremot kan tidsmässiga krav från arbetsgivare eller kunder på samma sätt även ha 

begränsande effekter på den digitala nomadens eget utformande av work-life balance 

och på de miljömässiga faktorerna. Ibland kan krav på arbetstid exempelvis begränsa 

individen från att besöka de resmål som individen gärna skulle besöka, på grund av 

opassliga tidszoner. Dessutom kan skillnader i tidszoner mellan den digitala nomaden 

och eventuell kund eller arbetsgivare diktera hur den digitala nomadens arbetsdag ser 

ut, vilket även det minskar på den digitala nomadens frihet att själv utforma sin 

arbetstid. I dessa fall verkar det med andra ord ske en övervägning mellan arbete och 

fritid, där kraven för arbetet ofta prioriteras. Tidszoner är således en faktor som många 

lyfter fram som utmanande i sitt tidsmässiga utformande av work-life balance, 

eftersom varierande tidszoner ofta betyder att fritiden måste anpassas till arbetets krav.  

”...My biggest issue is the time zones. and to solve this probably I work normally more than 
what I used to do when I was office based, to describe it precisely I would say ”I am more 
occupied” than the usual eight hours and not necessarily working but sometimes I am staying 
late because of this one conference call after a long work day which during that I try to make 
the best use of my time.” (Facebook: Messenger) 
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”I think that it is not easy to have a proper work-life balance being a digital nomad, at least not 
compared to the work-life balance I am used to in Sweden. The main reason is that I have to 
consider the differences in time zone/weekend of different regions all the time…” (Facebook: 
Digital Nomads Hub) 

”Not to mention the timezone differences! I tried working from Europe for 2 weeks and the 
jetlag, coffee shop chairs, along with calls at odd times wiped me out.” (Reddit: r/digitalnomad) 

”…I have clients worldwide. …. South Pacific customers often mean staying up late. Europe 
means getting up early. Mid ocean depends on the ocean...” (Reddit: r/digitalnomad) 

 

Det tidsmässiga utformandet av arbete och fritid spelar följaktligen en stor roll i den 

digitala nomadens platsoberoende livsstil. Medan utmaningar som skillnader i 

tidszoner och krav på fastställda arbetstider kan begränsa den digitala nomadens 

flexibilitet och frihet att själv utforma sin work-life balance, kan fastställda arbetstider 

samtidigt bidra med en efterlängtad struktur i vardagen. Det digitala platsoberoende 

arbetet verkar följaktligen ha såväl nackdelar och fördelar, och work-life balance 

likaså.  

 

 

4.3. Beteendemässigt utformande av work-life balance 
 
Då tids- och miljömässiga hinder försvinner, och arbetet kan ske var som helst och när 

som helst, kan även det egna beteendet fungera som ett sätt att utforma den egna 

balansen. Dessa beteenden kan exempelvis vara att skapa dagliga rutiner eller att byta 

till arbetskläder för att markera en övergång från fritid till arbete, något som 

exempelvis Fonner och Stache (2012) identifierat att även platsbundna distansarbetare 

gör. I detta stycke diskuterar jag dessa beteendemässiga sätt att utforma sin egen work-

life balance, och dessutom lyfter jag fram digitala nomadernas uppfattningar om 

meningsfullhet och frihet i arbetet. Preferenserna för integration eller segmentation 

mellan arbete och fritid är både socialt konstruerade men påverkas även av individuella 

värderingar (Kossek et al., 2006). I detta stycke dyker jag med andra ord djupare in i 

deras individuella värderingar och de beteendemässiga sätt med vars hjälp de kan 

utforma en balans mellan arbete och fritid. 
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4.3.1 Dagliga rutiner och klädsel 

 
För att skapa en balans, och för att utforma sitt arbete och sin fritid, kan de digitala 

nomaderna lägga upp diverse rutiner och beteendemönster för såväl arbetsdagen som 

för själva resandet. Hos platsbundna arbetstagare som arbetar i ett kontor skapas 

automatiskt fysiska och temporala gränser mellan arbete och fritid, medan de digitala 

nomaderna likt de distansarbetare som jobbar hemma, ofta saknar dessa gränser. 

Alternativa sätt att dra en gräns och markera en rollövergång kan exempelvis vara att 

schemalägga rutiner för dagen, enkla handlingar som att bädda sängen på morgonen 

eller att gruppera möten till en och samma dag i veckan, för att låta resten av tiden vara 

fri. Också diverse checklistor eller en daglig genomgång av individens mål, kan vara 

sätt för individen att strukturera upp sin dag. Liknande självdisciplinära handlingssätt 

hos de digitala nomaderna har betonats av Cook (2020). Dessa rutiner och 

beteendemönster kan vara värdefulla sätt att rita upp en gräns mellan arbete och fritid 

då fysiska och tidsmässiga gränser saknas. På detta sätt kan de både hantera sin work-

life balance och arbeta produktiv. Genom rutiner och schemalagda aktiviteter kan de 

med andra ord motivera sig själva att skapa en fungerande vardag, som bidrar positivt 

till deras välmående. Även slow travel, som diskuterades tidigare, kan vara ett 

beteendemässigt sätt att utforma work-life balance. Det platsoberoende arbetet verkar 

medföra att domänerna arbete och fritid lätt integreras, speciellt då det gäller miljön 

och tiden, men med hjälp av diverse beteendemässiga sätt kan individen ändå 

balansera arbete och fritid på ett för individen tillfredsställande sätt. Nedanstående citat 

visar olika rutiner som de kan tillämpa för att strukturera upp sina dagar. 

”Bäddar sängen direkt, drar på mig shorts och T-shirt som hänger framme redan. Inleder ett 
morgon-yoga pass och avslutar med meditation. Äter frukost, går sedan till gymmet och lyssnar 
samtidigt på en Ljudbok eller inspirerande playlist med quotes etc. Kör löpning ca 10 minuter 
som uppvärmning, sedan ett gympass, dusch. Därefter sätter jag mig vid dagens arbetsplats, 
börjar med att repetera mina långsiktiga mål och skriva ner dessa. Nu är jag redo att börja 
dagens arbetspass...”   (Facebook: Svenska Digitala Nomader) 

”I…advise my client who travel a lot and change location often to create a sort of routine which 
focuses on maintaining your balance and well being. Stick to a daily exercise/yoga routine, 
write a journal, have a weekly PHONE CALL with someone who gives you good energy and 
visit likeminded community gatherings in the places you visit… I understand that the nomad 
life is about breaking away from routine but a support structure is of great benefit…” 
(Facebook: Digital Nomads Hub) 

”I wake up early, work out while listening to my favourite podcasts, shower, and then make 
my coffee and sit at my computer to work for a few hours. Waking up early helps me feel like 
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I have a job to do. Working out makes me feel ok about sitting for a few hours. Listening to 
podcasts (current events and finance) makes me feel like I ”know” what´s going on in the world 
so I don´t get distracted by reading the news when I sit at my computer to work. ... I´ve usually 
got meetings in the early evening (because of the time zone difference between me and my 
clients). I do those from 7 until 10 or 11 PM ish, depending on the day… I don’t use social 
media, which minimizes distractions while working, and I use the pompadoro method…when 
doing long stretches of computer work. I also drink a lot of water and coffee. I also try to group 
my meetings into specific days of the week (Tuesdays and Thursdays). This just works better 
for my sanity to not have to meet with clients every day and show progress. If I want to read a 
book all day Wednesday, or fly to a new city and not stress out about the wifi sucking, that´s 
ok. I just do it on certain days and not others. Everybody has their own method and it takes 
time to develop.” (Reddit: r/digitalnomad) 

”Jag gör andra saker på min fritid som inte får mig att tänka på jobb. Det kanske är det 
viktigaste sättet att skilja det åt.” (Facebook: Svenska Digitala Nomader) 
 

 
Även simpla beteenden som klädbyte kan vara ett sätt att dra en gräns mellan arbete 

och fritid och markera en rollövergång mellan domänerna. Även dessa beteenden kan 

variera från individ till individ, eftersom några kan föredra att klä upp sig för att känna 

att arbetstiden har börjat och för att känna sig mera produktiva, medan andra kan i sin 

tur dra nytta av bekvämligheten att arbeta i pyjamas. En individ i nedanstående citat 

framhäver dessutom hur arbetskläder, och möjligheten att spontant gå ut på lunch med 

vänner på grund av det, känns bättre mentalt. Andra framhäver hur kläderna påverkar 

deras produktivitet och hur exempelvis pyjamas gör individen ”latare”. Några exempel 

på klädselns roll i de digitala nomadernas utformande av arbete och fritid kan ses i 

exemplet nedan, en diskussion från r/digitalnomad. 

 

”What do you like to wear when you´re working from home? For us, ”home” is a pretty 
nebulous concept, so I guess what I mean is – what do you wear when you´re not working in 
public (co-working space, library, café)?  

Svar: ”The same as I would wear working in public, I´m just working at home, I´m 
not an invalid. I prefer to be able to meet visitors, leave the house, be spontaneous etc 
without having to get changed. It feels psychologically better also, for me.”  

Svar: ”Seems like it, your mood changes. When I do courses, if I´m in my PJs (just 
old sport clothes) I get more lazy and slow, if I´m fully dressed I don´t move from my 
chair.”  

Svar: ”I´m my own boss so whatever I feel like wearing, depending on my mood, the 
climate of the place I´m in etc. But something that I can go outside in, meet people 
wearing, not special ´only wear at home´ clothes. I want to get dressed in the morning, 
be alive, be ready for whatever the day might bring or wherever my preferences might 
take me, not wearing clothes that restrict me to being in a particular place.”  
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Svar: ”My number one consideration is comfort, but I also don´t want to look like I 
just got out of bed. Dressing sloppily makes me feel I´m not taking my work 
seriously…..” 

Svar: ”Even if I am working from where I am staying I make a point to shower and 
get dressed and have a specific work area. I find it healthier psychologically.”  

Svar: ”Smart-casual because I like to run out to lunch with some of my colleagues 
and/or have them over at my house for coffee/meetings. It also ensures me and my 
environment are always pristine and looking good.” 
(Reddit: r/digitalnomad) 
 
 

4.3.2. Frihet och meningsfullhet 

 
Den digitala nomadismens platsoberoende och digitala livsstil verkar ha betydande 

effekter för hur work-life balance upplevs, och en intressant egenskap som verkar vara 

gemensamt för en stor del av de digitala nomaderna är arbetets betydelse för dem. En 

faktor som identifierades både som en bakomliggande orsak till valet att bli en digital 

nomad och även som en betydande faktor i deras utformande av work-life balance, var 

strävan efter ett arbete som inte känns som ett arbete. Ett arbete som de ser som 

meningsfullt, som de brinner för att göra och som ger dem en känsla av frihet. 

Reichenberger (2018) påpekar att digitala nomaderna verkar eftersträva en holistisk 

frihet genom att få samma känsla av frihet och kontroll över arbetet som individer 

traditionellt sett har över sin fritid. I min studie identifierade jag liknande aspekter, det 

vill säga att den digitala nomadismen har gett dem mera frihet och kontroll att 

bestämma över sitt eget liv - både över arbetet och fritiden. 

 

Redan valet att bli en digital nomad kan vara ett sätt för individerna att utforma sin 

work-life balance och nå en känsla av frihet. Ofta väljer de digitala nomaderna att 

lämna sitt platsbundna arbete eftersom arbetet känns meningslöst och omotiverande, 

och de är missnöjda med sin livssituation. Därför var en mentalitet att ”fly” från det 

platsbundna livet ett återkommande fenomen i det empiriska materialet; de ville inte 

leva på ett sätt som är ”inrutat” utan de ville snarare skapa sin egen livsstil och få större 

valfrihet genom att ha kontroll över det egna livet. Ett meningslöst arbete i 

kombination med missnöje över höga arbetskrav och stress identifierades således som 

betydande bakomliggande orsaker till att bli en digital nomad. Dessa egenskaper 

beskrivs av flera användare som ”the rat race of life” och den digitala nomadismen 

lyfts fram som ett sätt att fly från detta.  Liknande beskrivningar om livet före digitala 
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nomadismen kan identifieras i begrepp som ”office prison” och ”escape 9 to 5” som 

användes bland annat som taggar på Instagram. Det platsbundna arbetet verkade med 

andra ord medföra negativa effekter på work-life balance, och genom att bli en digital 

nomad eftersträvar individen därför att nå mera meningsfullhet, frihet och kontroll 

över sitt eget arbete, och att helt enkelt ha möjlighet att själv utforma en 

tillfredsställande work-life balance. Exemplen nedan visar den problematik som flera 

digitala nomader upplever med det traditionella, platsbundna arbetet, och hur den 

digitala nomadismen kan ses som ett sätt att få kontroll över sitt eget liv. 

 
”Jag är på väg att bli en digital nomad och det enda jag kan säga är att skapa sin egna livsstil. 
Att känna att jag har ett val. Under många många år så har vi levt på ett sätt som är inrutat. 
Och jag tror att valfriheten lockar, även om det är "ett jobb som ska göras". Så varför handlar 
för mig om att jobba med en passion och inte för pension.” (Facebook: Svenska Digitala 
Nomader) 
 

 ”I had an unignorable feeling like I had to escape…” (Reddit: r/digitalnomad) 

”… I would work literally 20-hour shifts at times…All of my money went straight to high rent 
and food…I needed OUT…I will NEVER slave my life away ever again. In fact, I wouldn´t 
work another full-time job if you paid me a million dollars. I´ve learned that I can do much 
much more with my time than I can do with money.” (Reddit: r/digitalnomad) 

”... the whole reason we left our oppressive desk jobs three years ago and began life as digital 
nomads, was to buck the trend that would see us stalking after the Joneses...” (Instagram: 
#digitalnomad) 

In my case, it´s not that I escaped from something but I went looking for something, meaning, 
if you will. I found it and ended up coming back to the city I had left, only this time I see things 
under a different light.” (Reddit: r/digitalnomad) 

 

Genom att utforma sitt liv enligt egna preferenser kan de även hitta arbeten som känns 

meningsfulla och som de brinner för. Flera digitala nomader lyfte fram hur de tycker 

om det de arbetar med, hur arbetet känns meningsfullt och motiverande. De arbetar 

med det de gillar och kan ofta utforma arbetet enligt egna preferenser. Däremot kan ett 

intressant arbete i kombination med utsuddade tidsmässiga och miljömässiga gränser 

lätt leda till att arbetet tar över, och många påpekade därför att de arbetar mycket (se 

t.ex. diskussionen i stycke 4.2.3). Intressant nog ansågs denna stora mängd arbete för 

det mesta inte vara ett problem: Eftersom de gillar det de gör så verkar det helt enkelt 

inte göra något att arbetet går ut över fritiden. Samtidigt är de villiga att arbeta hårt för 

att få behålla denna livsstil, mera än vad de var villiga att göra i det gamla, 
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omotiverande platsbundna arbetet. Att vara villig att arbeta mera identifierades även 

som ett sätt att visa tacksamhet till en eventuell arbetsgivare för möjligheten att få själv 

välja var man utför arbetet. Att ha ett meningsfullt arbete, ett arbete som inte känns 

som arbete, i kombination med personlig kontroll och valmöjligheter, verkar således 

ha betydande effekter på deras uppfattning om work-life balance. 
 

”Work becomes integrated into your life and you should embrace that. Look at it as beautiful 
flexibility rather than a nuisance and life will become easier.” (Instagram: #digitalnomad, 
#locationindpendent) 

”Escaping work is a dream for many people. I´m often told that I´m lucky because I don´t have 
a ”real job”. This misses the point. If you have work that you love and your enjoy then why 
would you ever want to work less? Or, shock horror, stop working entirely. How boring! I´m 
fortunate that my work is mainly thinking, creating and teaching – activities that I LOVE. 
Whenever I talk to people about them quitting their career to be ”free” I always ask what they´ll 
do instead. If the answer is ”sip maitais on a beach” I tend to suggest they stick with the career 
until they can think of some work, some goal, some project that excites them. Beaches and 
maitais get boring very quickly, I´m sitting in the sun on a Sunday morning scribbling ideas 
for next week because I love the work of creation and teaching. Make sure you have something 
similar before you make the leap! #escape9to5” (Instagram: #worklifebalance #digitalnomad) 

”... If I was to tell you everything that I´ve sacrifice prior to, during and after something that 
can be seen as a dreamy digital nomad thing through insta, quite many wouldn´t ever wanna 
walk my footprints. Some of my friends stated they´d never trade it for the amount of hustle I 
need to put into it, but to me I don´t even see it as a hustle. It´s a lifestyle - and it´s MY dream.”  
(Instagram: #digitalnomad) 

”Jag är egenföretagare så känner faktiskt inte ett så stort behov av en gräns mellan arbete och 
fritid då jag älskar det jag gör och det är "mitt". Jag var tidigare anställd i ett större modebolag 
där jag konstant var på resande fot och jobbade men upplever det som mer uttröttande då jag 
lade in min själ i ett arbete som jag aldrig fick någonting tillbaka från.” 

 
”Det kanske låter konstigt men jag har sedan jag gick över på heltid aldrig känt att jag velat 
skilja på arbete och fritid. Jag gör det roligaste jag vet. Är ute och reser, träffar människor, 
coachar, utbildar och när jag inte är iväg kan jag jobba online. Att se människor växa och få 
sina genombrott är vad jag brinner för.” 

 
”Jag driver eget företag vilket också är mitt största intresse. Tidigare tävlade jag på relativt hög 
nivå i kampsport och på många sätt känns drivet och förhållandet med sporten och företaget 
ganska lika varandra.” 

 
”Jag känner också en större vilja att prestera för min chef eftersom att jag är så glad över denna 
möjlighet att jag jobbar hårdare. Nackdel eller fördel vet jag inte haha.” 

 
 

Trots att den digitala nomadismen kan ses som ett sätt att uppnå mera flexibilitet och 

frihet, som ett sätt att fly det inrutade sättet att leva, leder livsstilen inte automatiskt 
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till ett välbalanserat och harmoniskt liv. Trots att livsstilen ofta porträtteras som en 

ständig, harmonisk semester, medför livsstilen också många utmaningar. Att balansera 

mellan utmaningar och fördelar, krav och möjligheter samt mellan arbete och fritid, är 

något som de digitala nomaderna ständigt gör och som påverkas mycket av 

individuella skillnader. Utöver det måste den digitala nomaden ta i beaktande den 

ensamhet, osäkerhet och instabilitet som ett platsoberoende arbete medför, till skillnad 

från den stabilitet som erbjuds i ett mer platsbundet liv. Thompson (2018) påpekar 

dessutom att eftersom de digitala nomaderna ofta arbetar i giggekonomin, där arbetet 

består av kortvariga projekt med olika uppdragsgivare, saknar de digitala nomaderna 

den frihetskänsla och säkerhet som en stabil, säker inkomst kan ge. Även enkla saker 

som att exempelvis ha friheten att kunna handla spontant utan att oroa sig ifall det ryms 

i resväskan eller inte, eller att ha samma möjligheter att besöka tandläkare som 

platsbundna individer har, kan bli en stor utmaning för de digitala nomaderna i 

längden. Att utforma sitt arbete och sin fritid enligt egna preferenser, att överväga 

fördelar och nackdelar och utforma sitt liv och work-life balance enligt det, är därför 

viktigt för individens välmående. Den frihet de får utav platsoberoende livsstilen kan 

således vara i utbyte för den säkerhet och stabilitet som fås i ett mera platsbundet 

arbete.  
 

”While I enjoyed basking in my newfound freedom, and meeting new people, and exploring 
new places, a couple of problems soon begun to set in that I couldn't get over. For one thing, I 
*like* having stuff. The feeling of always having to keep an eye on how much was in your 
luggage was severely annoying to me… Plus, I couldn't shake the huge uneasiness I had from 
not having a permanent residence, and all the things that come with it that you take for granted 
when you have a sedentary lifestyle – like having a go-to coffee place, or knowing what the 
water pressure/temp is going to be like, or not having to reorganize WiFi/Internet every single 
time you move. For me, the sheer prep of it all is just exhausting. It wasn´t just the Internet – 
you have to look into accommodation, the safety of those neighbourhoods, the convenience, 
transportation in and out, visa conditions, where's safe to eat, where isn´t, where's safe to go, 
where isn´t, where it's better and cheaper to hire a driver rather than hiring a car on your own… 
It was too much for me… The crux factor has to be the loneliness though. I traveled and worked 
alone – and it took a huge toll on me after a while.…I believe my experiences would´ve turned 
out vastly different if I´d just traveled in a group, or with a partner…. I feel like people who 
enjoy the digital nomad lifestyle sacrifice quite a bit, but what they gain in return makes it 
worth it to them – for me, the gains are not worth the sacrifice…” (Reddit: r/digitalnomad) 
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Sammanfattningsvis verkar de digitala nomaderna uppleva såväl fördelar som 

utmaningar då det gäller utformandet av work-life balance. Miljömässigt, och 

tidsmässigt utformande påverkas av många faktorer, inte minst av andra individers 

krav, arbetets krav och av tekniska förutsättningar. Den platsoberoende livsstilen 

skapar däremot även många möjligheter att strukturera upp sitt arbete och sin fritid 

enligt egna preferenser, och ger dessutom bättre möjligheter att kringgå eventuella 

begränsande krav. Att många digitala nomader har ett arbete de gillar och en känsla av 

kontroll över sitt eget liv verkar ha betydande effekter både på deras välbefinnande, 

livskvalitet och work-life balance. I detta kapitel har jag med andra ord presenterat de 

identifierade kategorierna i mitt empiriska material, som visar hur de digitala 

nomaderna utformar sin work-life balance ur miljömässiga, tidsmässiga respektive 

beteendemässiga perspektiv. I nästa kapitel diskuterar jag i sin tur vilka effekter detta 

kan ha på balansen mellan arbete och fritid. 
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5 DISKUSSION 
 
Det föregående kapitlet gav en inblick i hur de digitala nomaderna använder sig av 

miljömässiga, tidsmässiga och beteendemässiga sätt att utforma sin work-life balance. 

I detta kapitel blickar jag däremot tillbaka till syftet med min studie, för att få en 

förståelse av vilka effekter detta platsoberoende och digitala arbete har på work-life 

balance. Med andra ord, vilka egenskaper identifierades som typiska för det digitala 

platsoberoende arbetet, och vad har dessa för effekter på work-life balance? Eftersom 

jag i avhandlingen försöker förstå work-life balance ur ett perspektiv på det digitala, 

platsoberoende arbetet, utgår jag även i denna diskussion från ett arbetsperspektiv. 

Kapitlet inleds med en sammanfattning över hur de digitala nomaderna utformar sin 

work-life balance genom miljö-, tids- och beteendemässiga sätt, och dessa resultat 

jämförs med tidigare litteratur. Kapitlet fortsätter sedan med en diskussion om de 

effekter som det digitala platsoberoende arbetet identifierades ha på work-life balance, 

och dessa diskuteras och jämförs med befintlig forskning. I detta kapitel diskuterar jag 

med andra ord studiens resultat i förhållande till den teoretiska referensramen. 

 

Överlag identifierades livsstilen medföra både utmaningar och fördelar, och individens 

egna ageranden spelar en viktig roll i hanteringen av dessa. Den sociala isoleringen 

var en betydande utmaning som många digitala nomader upplever, vilket även 

identifierats i tidigare forskning både hos platsbundna distansarbetare (Fonner & 

Stache, 2012) och hos digitala nomader (se t.ex. Thompson, 2019). En annan utmaning 

visade sig vara den instabilitet som den nomadiska livsstilen medför, då individen 

ständigt måste omstrukturera sitt arbete och sin fritid på de nya resmålen. Även 

exempelvis Cook (2020), Sutherland och Jarrahi (2017) samt Nash et al. (2018) 

påpekar hur ett ständigt flyttande från ett ställe till ett annat kan skapa utmaningar och 

störningar i de digitala nomadernas rutiner. Dessa utmaningar tacklas däremot på olika 

sätt, till exempel kan de utforma den fysiska arbetsplatsen enligt egna preferenser för 

social gemenskap, eller så kan de exempelvis resa i långsammare takt för att ha mera 

tid att skapa rutiner på en ny ort. Liknande mikrohandlingar har även diskuterats av 

Hislop och Axtell (2009) som ett sätt för platsoberoende arbetare att utforma arbetet 

utanför traditionella kontor. Den digitala nomadens egna ageranden verkar med andra 

ord vara en central del av utformandet av work-life balance. 
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Även Sturges (2012) påpekar att individen spelar en viktig roll i utformandet av work-

life balance, bland annat genom att anpassa tid och plats för arbetsutförandet. På 

samma sätt menar Kossek et al. (2006) att personlig kontroll över det egna arbetet kan 

ha positiva effekter på work-life balance: Flexibilitet i sig medför inte automatiskt 

positiva effekter på work-life balance, utan effekterna beror snarare på graden av 

personlig kontroll över denna flexibilitet. För att skapa en fungerande work-life 

balance behöver förhållandet mellan arbete och fritid med andra ord hanteras på ett 

sätt som möjliggör att arbetet kan kombineras med andra delar av livet på ett för 

individen acceptabelt sätt (Sturges, 2012). Sturges (2012) menar genom sin 

teoretisering av work-life balance crafting att individen använder sig av fysiska 

(temporala och spatiala), kognitiva och relationella sätt att utforma sin egen work-life 

balance, samt skapar diverse work-life balance crafting strategier genom att kombinera 

dessa. I min studie identifierade jag liknande inofficiella sätt som individer använder 

sig av för att utforma gränserna för sitt arbete och sin fritid och balansen mellan dessa, 

nämligen miljömässiga, tidsmässiga och beteendemässiga sätt.  

 

Dessa identifierade kategorier har en del gemensamt med Sturges (2012) tankar om 

work-life balance crafting. Medan Sturges (2012) påpekar att temporalt och spatialt 

utformande kan kategoriseras ihop i det som hon kallar för fysiskt utformande, anser 

jag att då traditionella temporala och spatiala gränser försvinner, som fallet är 

exempelvis för digitala nomader eller traditionella distansarbetare, så kan dessa med 

fördel granskas som skilda kategorier. Trots att Sturges (2012) i sin studie om work-

life balance crafting inte använde sig av exempelvis beteendemässiga faktorer som en 

skild kategori, verkar den beteendemässiga kategorin som identifierades i min studie 

även innehålla en del liknande egenskaper som den kognitiva kategorin i Sturges 

studie. Sturges påpekar exempelvis att ett kognitivt sätt att utforma work-life balance 

kan innebära hur individen själv definierar work-life balance, och hur man med hjälp 

av detta kan rättfärdiga långa arbetsdagar. Redan valet att bli en digital nomad, att 

lämna det inrutade livet och eftersträva frihet och kontroll över sin egen work-life 

balance, kan exempelvis jämföras med Sturges (2012) kategorisering av kognitivt 

utformande av work-life balance. En intressant iakttagelse är dessutom kategorin 

relationellt utformande som Sturges (2012) identifierat, det vill säga andra människors 

påverkan, som i min studie snarare verkar vara en genomgående del av de andra 

kategorierna istället för en skild kategori. Exempelvis kan relationella aspekter, 
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kundens eller arbetsgivarens krav, påverka det miljö- och tidsmässiga utformandet. 

Min studie visar följaktligen liknande resultat som Sturges (2012) om hur individer är 

väsentliga aktörer i utformandet av sin egen work-life balance. Min studie kryddas 

däremot av att de digitala nomadernas platsoberoende och digitala arbete ofta saknar 

fysiska och temporala gränser mellan arbete och fritid, egenskaper som Sturges (2012) 

inte tar i beaktande i sin studie.  

 

Vad har detta miljö-, tids- och beteendemässiga utformande i det platsoberoende och 

digitala arbetet egentligen för effekter på work-life balance? Min studie visar att detta 

utformande av work-life balance resulterar i att: 

1. traditionella gränser suddas ut, 

2. arbetet prioriteras över fritiden,  

3. meningsfullhet hittas i såväl arbetet som fritiden samt att 

4. känslan av frihet optimeras.  

 

Dessa identifierade effekter diskuterar jag närmare härnäst, och jag reflekterar 

samtidigt över vad dessa har för betydelse för work-life balance.  

 

 

5.1. Traditionella gränser suddas ut 
 
Ett genomgående tema i studien var att arbete och fritid verkar suddas ut inom den 

digitala nomadismen, speciellt i form av miljö och tid. De traditionella temporala och 

spatiala gränser som ofta skiljer arbete och fritid finns inte i samma utsträckning i det 

platsoberoende och digitala arbetet som i ett platsbundet arbete. I det platsbundna 

arbetet finns dessa fysiska gränser färdigt exempelvis i form av skilda förutbestämda 

platser för arbetet och för fritiden, eller i form av fastställda arbetstider, men likt 

vanliga distansarbetare som arbetar från det egna köksbordet blir dessa gränser 

suddigare hos de digitala nomaderna.  De digitala nomaderna identifierades ofta utöva 

arbete och fritid på samma fysiska platser, i kombination med att arbetstid och fritid 

suddas ihop på grund av otydliga och osammanhängande arbetstider. De digitala 

nomaderna uttryckte exempelvis att arbetstiden ofta är flytande då den måste anpassas 

till kunders eller arbetsgivarens tidtabeller. Samtidigt identifierades de ofta arbeta på 

samma ställen där de spenderar sin fritid - ställen som snarare är ämnade för 
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fritidsaktiviteter än för arbetsaktiviteter. De miljömässiga och tidsmässiga aspekterna 

av arbetet verkar helt enkelt utformas på ett sätt som gör att traditionella gränser suddas 

ut och arbete och fritid integreras - det blir med andra ord svårare att skilja de två 

domänerna åt. Dessa resultat understöder även tidigare forskning som tangerat digital 

nomadism och förhållandet mellan arbete och fritid, och som kommit fram till att 

arbete och fritid verkar integreras i det platsoberoende och digitala arbetet (se t.ex. 

Reichenberger, 2018; Jarrahi & Thomson, 2017). Enligt Ashforth et al. (2000) är en 

gräns mellan arbete och fritid permeabel ifall egenskaper från ena domänen syns i den 

andra domänen, och flexibel ifall ena domänen vid behov kan vika undan för den andra 

domänen. Sett ur ett gränsteoretiskt perspektiv verkar gränsen i det platsoberoende 

digitala arbetet således överlag vara både permeabel och flexibel. 

 

Trots att gränserna ofta suddas ut i form av miljö och tid, kan en gräns vid behov 

återskapas med hjälp av andra beteendemässiga sätt. Olika sätt att återskapa en gräns 

har även diskuterats av Cook (2020) som påstår att de digitala nomaderna försöker 

återskapa en gräns mellan arbete och fritid med hjälp av olika självdisciplinära sätt. 

Ett beteendemässigt sätt att dra en gräns mellan arbete och fritid då miljö- och 

tidsmässiga gränser suddats ut kan exempelvis vara att byta om till skilda arbetskläder 

eller att strukturera upp dagen med hjälp av rutiner. Denna segmentering kan även 

skapas virtuell genom att exempelvis skilja åt den programvara på datorn som används 

vid arbete respektive på fritiden, ett beteende som också noterats av Jarrahi och 

Thomson (2017). Tidigare forskning om platsbundna distansarbetare har identifierat 

liknande tillvägagångssätt som individer kan vid behov använda sig av för att återskapa 

en gräns då traditionella gränser suddats ut (se t.ex. Hill et al., 1998). Med bakgrund i 

gränsteorins skala för integration och segmentation (Nippert-Eng, 1996; Clark, 2000; 

Ashforth et al., 2000) kan de digitala nomaderna antingen föredra att integrera 

domänerna eller att skilja dem åt, vilket kan leda till variationer i det praktiska 

utformandet av work-life balance. Överlag verkar dock det platsoberoende och digitala 

arbetet sudda ut traditionella gränser, då arbete och fritid ofta utövas på samma platser 

och arbetstiden är flytande: arbetet rinner helt enkelt lätt ut över fritiden.  
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5.2. Arbetet prioriteras över fritiden 
 
En intressant iakttagelse i min studie var följaktligen att arbetet och arbetskraven ofta 

prioriteras över fritiden. De digitala nomaderna observerades ofta arbeta långa dagar 

och det var lätt hänt att arbetet rann ut över fritiden. Många påpekade att arbetet måste 

prioriteras för att livsstilen ska fungera, och lämnade således utforskandet av nya 

resmål till före och efter arbetet. Dessutom poängterades exempelvis att fritiden ofta 

måste vika undan för arbetsmöten och deadlines, samt att resmål kan väljas enligt hur 

resmålets tidszon passar in med eventuella kunders eller arbetsgivares tidszoner. Fokus 

verkar således ligga på arbetet - arbetet prioriteras över fritiden och de miljömässiga, 

tidsmässiga och beteendemässiga faktorerna utformas således enligt vad som bidrar 

bäst till deras arbetsproduktivitet. Trots att exempelvis miljön inte alltid är optimerad 

för just produktivt arbete, då de ofta arbetar på ställen som snarare är ämnade för 

fritidsaktiviteter, utformar de arbetsplatsen så gott det går enligt vad som bidrar 

positivt till arbetsproduktiviteten. Livsstilen framställs ofta med ett fokus på fritiden 

och resandet (Thompson, 2018; Thompson, 2019) men min studie verkar tyda på att 

fokus snarare läggs på arbetet, de försöker hitta de platser, tider och rutiner som gynnar 

arbetet. Liknande argument om de digitala nomadernas fokus på arbete framförs av 

Cook (2020) och av Müller (2016), som på motsvarande sätt menar att de digitala 

nomaderna ofta lägger ett stort fokus på arbetet och arbetsproduktivitet. De verkar helt 

enkelt utforma sin work-life balance på ett sätt som framhäver och prioriterar arbetet. 

 

Överarbete är ett vanligt fenomen bland traditionella platsbundna distansarbetare 

(Mann & Holdsworth, 2003). Utsuddade gränser mellan arbete och fritid, och det 

faktum att arbetet är konstant tillgängligt via digitala verktyg, kan helt enkelt leda till 

längre arbetsdagar (Grant et al., 2013; Mann et al., 2000). Stora mängder arbete och 

att arbete rann ut över fritiden var egenskaper som också identifierades hos de digitala 

nomaderna i min studie: många arbetade mycket och långa dagar. Exempelvis kunde 

digitala nomader som är entreprenörer observeras arbeta intensivt, med motivationen 

att få det egna företaget att gå runt. Att offra sin fritid för att ta ett kundsamtal mitt i 

natten var med andra ord ett vanligt fenomen i det empiriska materialet. Arbetet 

prioriterades, och arbetstid verkade ofta rinna ut över fritiden. Då arbetstid diskuteras 

i förhållande till en situation där traditionella gränser mellan arbete och fritid saknas, 

skapas dock en intressant frågeställning över vad en ”passlig” arbetsmängd egentligen 
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är. Kan de digitala nomadernas långa arbetsdagar klassificeras som överarbete? 

Begreppet överarbete utmanas av dess subjektiva egenskaper: När uppstår överarbete? 

Hur bestäms en ideal arbetsmängd? Guest (2002) menar att överarbete beror på 

individens subjektiva åsikter om vad som är en passlig mängd arbete. I ett platsbundet 

”9 till 5-arbete” är denna arbetsmängd fastställd på förhand med hjälp av temporala 

gränser, och då är det enklare att dra en gräns för vad överarbete är. I det 

platsoberoende och digitala arbetet saknas dock dessa gränser, vilket leder till att 

individens egna uppfattningar är det som styr huruvida arbetsmängden är för stor eller 

inte. Medan en individ kan arbeta långa arbetsdagar och vara nöjd med det, kan en 

annan behöva fastställda tider för att skapa en temporal gräns som dikterar en passlig 

arbetsmängd. En intressant iakttagelse är dock att de digitala nomaderna verkar vara 

nöjda även om arbetsmängden är stor och tydliga gränser saknas, vilket illustreras i 

kraftiga ordalag i följande citat ur empirin: ”Jobbar antagligen för mycket men jag 

hade inte velat varva ner ens under pistolhot.” De arbetar mycket, men verkar ändå 

vara nöjda med det - ett återkommande fenomen i materialet var att de är nöjdare som 

digitala nomader än vad de var då de hade ett platsbundet arbete. 

 

Varför känner de sig nöjdare med en stor arbetsmängd nu, än vad de gjorde då de 

arbetade platsbundet? En orsak till detta kunde vara att de är villiga att offra sin fritid 

i dagsläget, för att i framtiden ha möjlighet till en större nytta: Genom att arbeta mycket 

nu kan de gå ner i arbetstimmar i framtiden. Ett vanligt fenomen i materialet var 

exempelvis ekonomiska mål eller automatisering av det egna företaget, det vill säga 

att de arbetar hårt nu för en framtida belöning i form av monetära belöningar eller en 

framtida belöning i form av mera fritid. Liknande utformande av work-life balance 

identifierades även av Sturges (2012) i sin studie om unga arbetstagare, där individerna 

noterades offra work-life balance idag till förmån för den framtida karriären. En annan 

orsak till arbetets prioritering över fritiden kan även ligga i önskan att helt enkelt få 

livsstilen att gå runt. Den digitala nomaden kan med andra ord arbeta hårt för att 

garantera att de har möjlighet att fortsätta leva denna livsstil även i framtiden, eller 

som ett resultat av att individen känner sig motiverad att bevisa, exempelvis till 

arbetsgivare, att detta arbetssätt fungerar - en egenskap som även identifierats hos 

platsbundna distansarbetare (Mann & Holdsworth, 2003). Felstead och Hensekes 

(2017, 208) argument om att distansarbetare är mera ”hängivna, entusiastiska och 
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tillfredsställda med sitt arbete” verkar således stämma även för de digitala nomadernas 

del.  

 

Denna diskussion leder mig vidare till en reflektion över arbetets betydelse för den 

digitala nomaden. Lewis (2003) poängterar att arbete dominerar individers liv i allt 

större grad - ett starkt fokus på arbete gäller med andra ord inte bara de digitala 

nomaderna utan även andra, mer platsbundna individer. Denna samhälleliga trend kan 

bero på att det uppstår allt flera intressanta och tillfredsställande arbeten i det digitala 

samhället, eller på att arbetet i allt större grad betonar professionalism och konstant 

tillgänglighet gentemot kunder och arbetsgivare (Lewis, 2003). Däremot påpekar 

Lewis (2003) att liknande ”personliga val”, att välja att arbeta längre dagar, ibland 

även kan härledas till bredare samhälleliga kontexter som likställer individens värde 

med hur intensivt individen arbetar; eller helt enkelt till individuella skillnader i 

personligheter. En förklaring till de digitala nomadernas starka fokus på arbetet kan 

med andra ord även ligga i djupare samhälleliga eller individuella tolkningar om 

arbetets betydelse för dem. Cook (2020) påstår att de digitala nomadernas arbete i 

praktiken ser väldigt ”arbetslikt” ut, då arbetet ofta struktureras upp i beteendemässiga 

rutiner som liknar det traditionella platsbundna arbetet. Vidare tyder min studie på att 

de digitala nomaderna lägger en stor prioritering på just arbetet och dessutom ofta 

arbetar mera än i sitt gamla platsbundna arbete. Kanske de digitala nomaderna inte 

strävar efter att arbeta mindre eller att ändra hur arbetet ser ut i praktiken, utan snarare 

strävar efter att ändra arbetets betydelse för dem. Kanske arbetet helt enkelt uppfattas 

annorlunda nu än vad det gjordes då de arbetade platsbundet. 

 

 

5.3. Meningsfullhet i arbetet och på fritiden 
 
En orsak till att de digitala nomaderna känner sig nöjda trots mycket arbete kan 

följaktligen härledas till arbetets betydelse för dem. Själva begreppet work-life balance 

och en uppdelning av arbete och fritid verkar ifrågasättas av de digitala nomaderna. 

Citat som ”Work becomes integrated into your life and you should embrace that. Look 

at it as beautiful flexibility rather than a nuisance and life will become easier” lyfter 

fram flexibiliteten som det platsoberoende och digitala arbetet medför, och ifrågasätter 

samtidigt den traditionella dikotomin arbete-fritid som vårt samhälle bygger på (Munn, 
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2013). Citatet påpekar helt enkelt att arbetet integreras med fritiden i allt större grad. 

Forskning om meningsfullt arbete och work-life balance visar att det inte alltid är 

nödvändigt att skilja åt arbete och fritid i situationer då individen känner att både 

arbetet och livet utanför arbetet är meningsfullt (se t.ex. Munn, 2013; Chalofsky, 

2003). Intressant nog kunde spår av meningsfullhet identifieras även i min studie.  

  

Ett genomgående tema som identifierades i det empiriska materialet var följaktligen 

arbetets betydelse för de digitala nomaderna. Flera digitala nomader påpekade att de 

gillar det de gör och att deras arbete inte känns som ett arbete, samtidigt som de känner 

en stark passion för att resa och för den livsstil de lever. En digital nomad påpekade 

exempelvis att hen kände ett likadant intresse och driv i arbetet som hen känner för 

sina fritidsintressen. En annan digital nomad påpekade i sin tur hur både arbetet och 

fritiden är något som individen ”brinner för”: ”Det kanske låter konstigt men jag har 

sedan jag gick över på heltid aldrig känt att jag velat skilja på arbete och fritid. Jag 

gör det roligaste jag vet. Är ute och reser, träffar människor, coachar, utbildar och 

när jag inte är iväg kan jag jobba online. Att se människor växa och få sina genombrott 

är vad jag brinner för.”  Både arbetet och fritiden ses således ofta som meningsfulla, 

och de verkar utforma sin livsstil på ett sätt där de kan inkorporera meningsfulla 

egenskaper i både arbetet och fritiden. Bailey et al. (2019) påpekar att ett meningsfullt 

arbete kan resultera både i bättre motivation, prestation och tillfredsställelse i arbetet, 

och i livet som helhet. Paralleller kan även dras med påståenden av Munn (2013) om 

att tillfredsställande work-life balance uppnås då livet, både i arbetet och utanför 

arbetet, är meningsfullt. När båda domänerna är meningsfulla kan individen känna att 

arbete och fritid kan integreras utan problem, då domänerna snarare kompletterar än 

konkurrerar med varandra (Munn, 2013). Det gör helt enkelt inget att ha ett arbetsmöte 

klockan 21 på kvällen eftersom de digitala nomaderna ofta gillar sitt arbete och sin 

livsstil, och de har följaktligen inte ett lika stort behov av att skilja domänerna åt. 

 

Det faktum att de digitala nomaderna ofta känner meningsfullhet såväl i arbetet som 

på fritiden tyder på att domänerna integreras problemfritt i allt större grad (Munn, 

2013). Den traditionella dikotomin arbete-fritid verkar helt enkelt luckras upp inom 

den digitala nomadismen. Hur beskriver man de sätt en individ strukturerar upp sitt liv 

i en situation där de traditionella domänerna, arbete och fritid, integreras? Eller 

snarare, finns det ens ett behov av att skilja åt delar av livet i en situation som denna, 
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då både arbetet och fritiden känns meningsfulla och tillfredsställande? De digitala 

nomaderna verkar med andra ord ifrågasätta den grundläggande definitionen av work-

life balance och de vedertagna strukturer som vårt samhälle bygger på genom att lämna 

det platsbundna inrutade arbetet och inkorporera meningsfullhet i livet som helhet - 

genom att få friheten att utforma sitt arbete och sin fritid enligt egna preferenser. 

 

 

5.4. Optimering av frihet  
 
Detta leder mig vidare till ett annat utmärkande och genomgående tema i min studie, 

nämligen frihet - en karaktäriserande egenskap som även tidigare forskning lyft fram 

som utmärkande för den digitala nomadismen (Cook, 2020) och som också beskrivits 

som en orsak till varför traditionella gränser mellan arbete och fritid suddas ut i det 

platsoberoende och digitala arbetet (Reichenberger, 2018). Frihet är ett stort och 

svårfångat filosofiskt begrepp (May, 2011), men i denna diskussion syftar jag med 

begreppet frihet helt enkelt till en känsla av personlig kontroll: de digitala nomaderna 

strävar efter att uppnå frihet och flexibilitet, att få kontroll över sitt eget liv. De vill 

lämna det platsbundna arbetet för att leva ett liv av frihet.  

 

Traditionellt definieras fritiden som den del av livet som innehåller icke-obligatoriska 

och fritt valda aktiviteter - del del av livet som individen har mera personlig kontroll 

över (Lewis, 2003). Med bakgrund i Lewis (2003) definition av fritid har även jag i 

min avhandling utgått ifrån att fritiden består av mera fritt valda och tillfredsställande 

aktiviteter än vad arbetet gör. En känsla av frihet har helt enkelt starkare kopplats med 

fritiden än med arbetet. Arbetet har i sin tur ofta setts som mera begränsat och styrt: 

även de digitala nomaderna i min studie beskrev det traditionella platsbundna arbetet 

som ”fängelset”. Reichenberger (2018) påstår att de digitala nomaderna verkar utmana 

detta traditionella synsätt genom att sträva efter att inkorporera samma känsla av frihet 

i arbetet som de har på fritiden - argument som min studie verkar understödja. De 

verkar alltså utforma sitt arbete på ett sätt där de kan optimera känslan av frihet i livet 

som helhet, både i arbetet och på fritiden. Detta kan i sin tur ha betydande effekter för 

work-life balance. 
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I min studie identifierades denna strävan efter frihet i form av personlig kontroll över 

de miljö-, tids- och beteendemässiga sätten med hjälp av vilka de kan utforma sitt 

arbete enligt egna preferenser. Genom det platsoberoende och digitala arbetet får de 

helt enkelt mera kontroll över flera aspekter av arbetet än vad man har i ett mera 

platsbundet arbete. Att ha denna större frihet att själva välja var, när och hur arbetet 

sker kan ha positiva effekter på work-life balance; exempelvis kan möjligheten att själv 

lägga upp sitt arbetsschema tillåta att de vid behov kan utforma arbetstiden kring 

viktiga icke-arbetsrelaterade ärenden, eller välja att arbeta vid de tidpunkter då de 

känner sig som mest produktiva (Mann & Holdsworth, 2003; Mann et al, 2000). 

Följande citat ur empirin påpekar fördelarna med detta: ”En av de största fördelarna 

med att driva eget är att jag styr över min egen tid. Om jag vill ta långlunch en tisdag, 

ledigt en onsdag eller frisörbesök kl 11 en torsdag så spelar det ingen roll, för ibland 

jobbar jag lördagar eller 15 timmar under en dag.”. Genom att ha denna frihet och 

kontroll kan arbetet anpassas till egna preferenser och utformas runt exempelvis 

produktivitetsnivå, socialt behov eller viktiga icke-arbetsrelaterade ärenden. Genom 

att själv utforma de tids-, miljö- och beteendemässiga faktorerna av inte bara fritiden 

utan även arbetet, kan den digitala nomaden således få mera kontroll över livet som 

helhet. Arbetet kan med andra ord kryddas med egenskaper som Lewis (2003) 

definierar som typiska för fritiden: tillfredsställelse och frihet. 

 

Å andra sidan visar min studie att de digitala nomadernas work-life balance även 

påverkas av diverse krav och utmaningar, som i sin tur kan begränsa och rama in denna 

frihet. Likt vanliga platsbundna individer är det svårt för de digitala nomaderna att 

undgå krav av olika slag: alla har vi krav både i arbetet, i våra privatliv och även i mer 

övergripande former som nationella lagar och förordningar. Trots att krav även finns 

på fritiden, exempelvis krav och skyldigheter gentemot sina egna barn, utgår jag i 

denna diskussion snarare av krav som kan begränsa frihetskänslan i arbetet. Med 

bakgrund i Lewis (2003) beskrivning av fritid som aktiviteter som är bland annat fritt 

valda och tillfredsställande, utgår jag i diskussionen från att de digitala nomaderna 

redan uppnår en tillfredsställande känsla av frihet  på fritiden, och att det snarare är 

kraven i arbetet som kan begränsa friheten som de har på sin fritid. Dessa krav som de 

digitala nomaderna ställs inför kan följaktligen vara relationella, exempelvis krav från 

arbetsgivare eller krav från kunder. Arbetstiden kan till exempel begränsas av 

arbetsgivarens krav för fastställda arbetstider och således kräva att individen arbetar 
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tider som individen skulle föredra att vara ledig, eller så kan exempelvis tidszoner 

skapa utmaningar då möten med kunder måste hållas mitt i natten.  Kraven kan också 

skapas av tekniska eller andra miljömässiga förutsättningar, exempelvis då arbetsplats 

måste väljas utgående från miljöns tekniska förutsättningar (Jarrahi & Thomson, 

2017). Dessa krav kan således begränsa den frihet och kontroll som individen har över 

sitt arbete, och således även över sin egen work-life balance.  

 

En intressant iakttagelse hos de digitala nomaderna, och även en väsentlig fördel 

gentemot platsbundna arbetstagare, är däremot deras sätt att tackla dessa krav och 

utmaningar. Work-life balance hos den digitala nomaden verkar utformas av en ständig 

balansgång mellan krav och frihet, och det intressanta är just samspelet mellan dessa. 

Eftersom det platsoberoende och digitala arbetet ofta medför mera personlig kontroll 

och mera valmöjligheter än i ett platsbundet arbete, kan de hinder som kraven skapar 

kringgås. För att belysa detta lyfter jag fram ett exempel: Den digitala nomaden 

befinner sig i en situation där arbetsgivarens fastställda arbetstider kräver att individen 

arbetar kvällstid trots att individen själv föredrar att arbeta på morgonen. Med andra 

ord, den tidsmässiga faktorn i arbetet är bestämd - i detta fall arbetstiden. Däremot kan 

den digitala nomaden utnyttja flexibiliteten som det platsoberoende arbetet medför, 

och istället utforma den miljömässiga faktorn - platsen. Genom att förflytta sig till en 

ny plats, till en tidszon som bättre motsvarar individens egna preferenser för arbetstid, 

kan individen med andra ord återta kontrollen över sitt eget arbete och följaktligen 

utforma work-life balance enligt egna preferenser. Dessa kreativa sätt att ”återta 

kontrollen” kan även observeras exempelvis i de digitala nomadernas sätt att utforma 

sin arbetsmiljö. Ifall individen föredrar att arbeta i ett café, men de ergonomiska kraven 

för ett produktivt arbete begränsar detta, kan de genom att exempelvis ta med sig en 

extra datorskärm eller bygga ett ståbord av lådor kringgå dessa begränsningar. 

Skillnaden gentemot platsbundna arbetare är helt enkelt att på grund av en större grad 

av personlig kontroll över miljö-, tids- och beteendemässiga aspekter av arbetet, så har 

de även större frihet att utforma sitt arbete, och följaktligen även sin fritid, enligt egna 

preferenser och kringgå de krav som annars skulle begränsa dem. Det verkar med 

andra ord finnas en ständig balansgång mellan personlig kontroll och diverse krav, och 
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genom att balansera dessa försöker de digitala nomaderna optimera en känsla av frihet 

i arbetet - och följaktligen i livet som helhet8.   
 

Figur 3: Balansgången mellan krav och frihet i det platsoberoende och digitala 

arbetet. 

 

 

Denna diskussion kan i sin tur även jämföras med Reichenbergers (2018) argument 

om holistisk frihet. Likt resultaten i Reichenbergers (2018) studie tyder min studie på 

att de digitala nomaderna försöker utmana traditionella uppfattningar av arbete då de 

försöker inkorporera en likadan känsla av frihet i arbetet som traditionellt kopplats 

ihop med fritiden (Lewis, 2003). Reichenberger (2018) argumenterar för att de digitala 

nomaderna gör detta genom att eftersträva en holistisk frihet - en känsla av frihet i livet 

som helhet. Denna holistiska frihet får de i sin tur genom en kombination av 

professionell, spatial och personlig frihet (Reichenberger, 2018): De får en känsla av 

frihet i arbetet (professionell frihet) genom att vara platsoberoende (spatial frihet), och 

genom att ha både professionell och spatial frihet kan i sin tur en frihetskänsla på 

fritiden uppnås (personlig frihet). Min studie både understöder och vidareutvecklar 

dessa argument, då studien visar i mera detalj hur en känsla av frihet i arbetet tar sig i 

uttryck i praktiken. Med hjälp av såväl miljö-, tids- som beteendemässiga sätt kan de 

optimera en känsla av frihet i arbetet - de har helt enkelt mera kontroll över alla dessa 

delar av arbetet och kan därför utforma arbetet enligt egna preferenser. Genom att i sin 

                                                
8 Denna balansgång och optimering av frihet diskuteras här ur ett perspektiv på arbete, det vill säga, hur 
de digitala nomaderna genom att ha större möjligheter att utforma miljö-, tids- och beteendemässiga 
faktorer av arbetet kan kringgå diverse krav i arbetet, och hur detta påverkar work-life balance. En 
intressant infallsvinkel för framtida forskning skulle däremot vara att granska denna balansgång ur ett 
perspektiv på fritiden, det vill säga, huruvida de digitala nomaderna med hjälp av platsoberoendet även 
har bättre möjligheter att kringgå diverse krav på fritiden. 
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tur ha större personlig kontroll över arbetet, kan arbetet utformas på ett sätt som inte 

ligger i konflikt med fritiden. De kan följaktligen optimera känslan av frihet i livet som 

helhet genom att ha större grad av personlig kontroll över både arbete och fritid, och 

följaktligen utforma en work-life balance de själva är nöjda med. Graden av personlig 

kontroll över arbetet är följaktligen en central aspekt i denna diskussion. Cook (2020) 

påpekar att trots att frihet identifierats som kännetecknande för den digitala 

nomadismen fattas en förståelse av vad denna frihet betyder i praktiken. Dessa 

reflektioner kan följaktligen bidra med ett första steg mot denna förståelse. 

 

Slutligen kan denna identifierade balansgång och optimering av frihet ha betydande 

effekter på hur de upplever work-life balance. Att ha möjlighet att själv utforma sina 

miljö-, tids- och beteendemässiga förutsättningar för inte bara fritiden utan även för 

arbetet, och ha en känsla av kontroll, är egenskaper som ofta saknas i platsbundna 

arbeten. Med hänvisning till tidigare forskning som betonar de positiva sambanden 

mellan känsla av kontroll, frihet och work-life balance (se t.ex. Kossek et al., 2006; 

Kossek et al., 2005; Hill et al., 1998), är denna egenskap väsentlig för upplevelsen av 

work-life balance: Individer som har mera kontroll över sitt arbete och den egna 

gränsdragningen mellan arbete och fritid, har identifierats ha en lägre konflikt mellan 

arbete och fritid. Vidare understöder mina resultat Kossek et al.:s (2005) argument: 

För att nå work-life balance räcker det inte alltid att ha tillgång till flexibilitet i arbetet 

utan effekterna beror snarare på individens egna ageranden, graden av personlig 

kontroll över arbetet. Även min studie tyder nämligen på att kontroll över det egna 

arbete och en frihet att själv styra över var, när och hur arbetet utförs, kan bidra med 

positiva effekter på såväl välmåendet som på den upplevda balansen mellan arbete och 

fritid. Slutligen ger resultaten även ett bidrag till Kossek et al.:s (2006) uppmaning till 

mera forskning om hur individer i praktiken utformar work-life balance som motsvarar 

egna preferenser. De digitala nomaderna har helt enkelt möjlighet att strukturera upp 

sitt arbete och sin fritid till att motsvara egna värderingar och preferenser, och på det 

sättet optimera en känsla av frihet i livet som helhet - och följaktligen även optimera 

en känsla av tillfredsställande balans mellan arbete och fritid. 

 

 

 



 
Saara Essén 

100 
 

 

5.5. Följder för diskussionen om work-life balance 

 
Ovanstående insikter skapar en intressant reflektion över de traditionella strukturer 

som vårt samhälle bygger på: arbete och fritid. Reichenberger (2018) påpekar att en 

situation där individen känner frihet såväl i arbetet som på fritiden suddar ut gränser 

mellan domänerna. På samma sätt menar Munn (2013) att en känsla av meningsfullhet 

såväl i arbetet som på fritiden bidrar till en uppluckring av domänerna. Även i min 

studie kan man ifrågasätta huruvida en särskiljning mellan arbete och fritid verkligen 

finns inom den digitala nomadismen, då individerna identifierades strukturera sina liv 

för att optimera en känsla av frihet i både arbetet och fritiden, i kombination med en 

identifierad känsla av meningsfullhet i bägge domänerna. Samtidigt prioriteras arbetet 

och arbetet rinner ut över fritiden, men trots det verkar de vara nöjdare nu än då de 

arbetade platsbundet. Det verkar helt enkelt omforma betydelsen av arbete genom att 

utmana vår traditionella uppfattning om vad arbete är - genom att utforma ett arbete 

som känns mera fritt, meningsfullt och modifierat enligt egna preferenser. Arbetet 

verkar med andra ord inkorporeras med egenskaper typiska för fritiden, och gränser 

mellan domänerna suddas följaktligen ut (Reichenberger, 2018). Hur diskuterar man 

work-life balance, ett begrepp som traditionellt betonar en gränsdragning och dikotomi 

av livet, i en livsstil som verkar sakna dessa gränser? 

 
Flera forskare har börjat utmana denna vedertagna segmentering av arbete och fritid 

som befintlig litteratur om work-life balance ofta baseras på (Munn, 2013). Work-life 

balance är ett komplext begrepp som tar i beaktande enbart en liten del av ett stort 

fenomen (Fonner & Stache, 2012). I vårt moderna och digitala samhälle skapas nya 

arbetsformer och nya sätt att arbeta, samtidigt som arbetets centralitet i livet ifrågasätts 

(Guest, 2002) och ansvar över det egna arbetet överförs i allt större grad på den 

enskilda individen (Lewis, 2003). Samtidigt letar arbetstagare efter ett meningsfullt 

och tillfredsställande arbete (Munn, 2013). Traditionella gränser mellan arbete och 

fritid suddas med andra ord ut, inte minst hos distansarbetare och digitala nomader 

(Thompson, 2018). Inom ramarna för dessa förändringar finns det skäl att omvärdera 

vår uppfattning om vad arbete och fritid egentligen är (Reichenberger, 2018). Hur 

definierar vi de sätt på vilka individer strukturerar upp sitt liv, ifall de traditionella 

domänerna arbete och fritid luckras upp? Hur skiljer sig arbete från fritid ifall både 

arbetet och fritiden känns meningsfulla och tillfredsställande? Speciellt för 
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kunskapsarbetare blir det följaktligen allt svårare att skilja mellan arbete och icke-

arbete (Lewis, 2003).  

 

Work-life balance som koncept växte i popularitet för ett halvt sekel sedan, bland annat 

till följd av olika samhälleliga ändringar som krävde att flera individer måste lära sig 

att hantera olika roller samtidigt (Powell et al, 2019; Lewis et al, 2003; Lewis, 2003). 

Trots att forskningens fokus har skiftat under årens gång så har litteraturen ändå 

genomsyrats av ett grundläggande antagande om att det finns en gräns mellan arbete 

och fritid (Lewis, 2003). Lewis (2003) menar att i verkligheten suddas dessa gränser 

ut och domänerna blir allt mer oskiljbara - en egenskap som också identifierades hos 

de digitala nomaderna i min studie. De digitala nomaderna kan ses som en extrem form 

av platsoberoende arbetare (Su & Mark, 2008), som lever en livsstil där det kan vara 

svårt att skilja på arbete och fritid. Trots denna uppluckring av de traditionella 

domänerna är de digitala nomaderna nöjda med sitt liv och sin livsstil då de känner en 

känsla av frihet, meningsfullhet och personlig kontroll över livet som helhet. Kanske 

de digitala nomaderna ger oss en inblick i hur våra liv kunde se ut i framtiden - ett liv 

som nödvändigtvis inte behöver kategoriseras i skilda domäner. Dessa trender och 

förändringar i både arbetslivet och samhället överlag är aspekter som är relevanta att 

ta i beaktande och vidareutveckla i den vetenskapliga diskussionen om work-life 

balance. Denna avhandling har däremot varken utrymme eller som syfte att föra en 

djupare diskussion om dessa utmaningar, men har förhoppningsvis bidragit med ett 

litet tillägg i denna aktuella, och nödvändiga, diskussion. 

 

 

5.6. Resultatsammanfattning 

 
Syftet med min avhandling var att studera vilka effekter ett platsoberoende och digitalt 

arbete har på work-life balance hos de digitala nomaderna. För att uppnå syftet utgick 

jag från forskningsfrågan ”Hur utformar de digitala nomaderna sin work-life balance?” 

Jag intresserade mig med andra ord för vilka effekter vårt moderna, digitala arbete har 

på våra upplevelser om work-life balance, samt för hur individen själv kan utforma 

denna balans. Individen har visats spela en viktig roll i utformandet av den egna 

balansen (Sturges, 2012), än mera i ett arbete som saknar traditionella spatiotemporala 

gränser. Trots det har tidigare forskning om work-life balance i stort sett bortsett från 
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dessa inofficiella sätt att utforma en balans mellan arbete och fritid (Sturges, 2012). 

Även Kossek et al. (2005) har efterlyst en starkare betoning på graden av personlig 

kontroll över arbetet. Samtidigt är forskningen om work-life balance bristfällig i frågan 

om arbete utanför kontorets eller hemmakontorets fyra väggar (Hughes & Silver, 

2019), trots att digitala verktyg gjort det möjligt att arbeta var som helst inom ramarna 

för fungerande teknik (Vartiainen & Hyrkkänen, 2010). Dessa små pusselbitar som för 

tillfället saknas i det stora pusslet om work-life balance, har jag försökt lägga med 

hjälp av denna avhandling - genom att se på hur de digitala nomaderna upplever work-

life balance. Samtidigt önskar jag att denna avhandling bidrar med ytterligare en 

pusselbit, denna gång i forskningen om digitala nomader - forskning som är minst sagt 

minimal, trots dess relevans som ett nyskapande och modernt sätt att arbeta.  

 
Min studie visar att de digitala nomaderna använder sig av flera olika inofficiella sätt 

att utforma sin egen work-life balance i det digitala, platsoberoende arbetet. Dessa sätt 

kan bestå av såväl miljö-, tids- och beteendemässiga sätt, men även diverse 

kombinationer av dessa - liknande kombinationer som presenterats av Sturges (2012). 

Även det som Sturges (2012) benämner som relationellt utformande kunde 

identifieras, men istället för som en skild kategori så identifierades det i kombination 

med de andra kategorierna. De miljömässiga sätten att utforma sin work-life balance 

kan bestå både av val av fysisk arbetsplats, till exempel café eller kontorskollektiv, 

men även miljömässigt utformande i en större skala: val av resmål. De tidsmässiga 

sätten att utforma sin work-life balance syftar till hur de lägger upp arbetstid och fritid. 

Beteendemässiga sätt att utforma en balans kan i sin tur vara diverse rutiner och 

klädsel. Arbetets betydelse för dem kunde också identifieras i denna kategori, vilket i 

sin tur kunde jämföras med Sturges (2012) kategori för kognitivt utformande av work-

life balance. Avhandlingen visar sammanfattningsvis att de digitala nomaderna kan 

utforma sin work-life balance i det platsoberoende och digitala arbetet med hjälp av 

miljö-, tids- och beteendemässiga sätt. 

 

Jag identifierade fyra utmärkande effekter som detta utformande i det platsoberoende 

och digitala arbetet har på work-life balance hos de digitala nomaderna. För det första 

identifierades att traditionella gränser mellan arbete och fritid suddas ut. Ofta sker 

arbetet och fritiden på samma ställen, och de utformar platser som egentligen är 

ämnade för fritid som fungerande arbetsplatser. Dessutom är arbetstiden ofta flytande 
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- det blir svårt att skilja arbetstid från fritid. Traditionella gränser verkar helt enkelt 

suddas ut då det gäller miljö och tid. Däremot kan de vid behov återskapa denna gräns 

med hjälp av beteendemässigt utformande, exempelvis genom att skapa olika dagliga 

rutiner.  

 
För det andra visade studien att det platsoberoende och digitala arbetet verkar medföra 

en prioritering av arbete och att arbete tillåts rinna ut över fritiden. De utformar helt 

enkelt sin work-life balance med fokus på arbetet - det är trots allt det digitala 

platsoberoende arbetet som gör att de överhuvudtaget kan leva denna livsstil. I 

samband med denna diskussion skapas även en intressant reflektion över vad 

överarbete egentligen är: de verkar vara nöjdare med att arbete rinner ut över fritiden 

nu än då arbetet rann ut över fritiden i det platsbundna arbetet. Trots att livsstilen ofta 

framställs som en ständig semester, verkar de digitala nomaderna i verkligheten 

prioritera arbetet och utforma de miljö-, tids- och beteendemässiga faktorerna enligt 

vad som medför bäst arbetsproduktivitet.  

 
För det tredje visar studien att de digitala nomaderna ofta hittar meningsfullhet både 

i arbetet och på fritiden, vilket har betydelse för hur work-life balance uppfattas. 

Trots att de ofta arbetar mera nu än vad de gjorde då de arbetade platsbundet, verkar 

de överlag vara nöjdare med sitt liv som digital nomad. Många menar dessutom att 

work-life balance inte längre behövs efter att de tagit steget till att bli digitala nomader. 

En orsak till detta kan vara den meningsfullhet de finner i såväl arbetet som fritiden, 

som leder till att konkurrenssituationen domänerna emellan försvinner (Munn, 2013). 

Avhandlingen understöder med andra ord tidigare forskning som hittat positiva 

samband mellan work-life balance och meningsfullhet (se t.ex. Munn, 2013). 

 
För det fjärde visar studien att de digitala nomaderna utformar sin work-life balance 

genom att optimera en känsla av frihet. Den digitala nomadismen verkar vara en 

ständig balansgång mellan frihet och krav. De eftersträvar att inkorporera en liknande 

känsla av frihet i arbetet som de har på fritiden (Reichenberger, 2018), och följaktligen 

optimera en känsla av frihet i livet som helhet. Trots att de digitala nomaderna kan ha 

större frihet att utforma miljö-, tids- och beteendemässiga faktorer av arbetet än 

platsbundna arbetstagare, så måste även de hantera diverse krav; exempelvis krav från 

arbetsgivare eller kunder. Dessa krav kan följaktligen begränsa den frihet som de 
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eftersträvar genom att bli digitala nomader. Däremot, tack vare mera personlig kontroll 

över de miljö-, tids- och beteendemässiga aspekterna av arbetet, har de bättre 

möjligheter att kringgå de krav som motstrider de egna preferenserna och ”återta 

kontrollen” över arbetet. På detta sätt kan de optimera känslan av frihet i arbetet och 

följaktligen utforma både arbetet och fritiden, och balansen mellan dessa, enligt sina 

egna preferenser. Friheten, en personlig kontroll över arbetet, har i sin tur visats ha 

positiva effekter på work-life balance (Kossek et al., 2006), och dessa resultat bidrar 

följaktligen med en ny infallsvinkel i denna diskussion. Samtidigt understöder och 

vidareutvecklar resultaten Reichenbergers (2018) tankar om holistisk frihet.  

 

Dessa identifierade effekter skapar sammanfattningsvis en bättre förståelse av hur 

work-life balance påverkas av ett platsoberoende och digitalt arbete. Tillvägagångssätt 

som tar i beaktande individuella preferenser verkar helt enkelt vara väsentliga för att 

en tillfredsställande work-life balance ska uppnås. Samtidigt skapar dessa resultat 

intressanta frågor för framtiden, då begreppets work-life balance lämplighet i det 

platsoberoende och digitala arbetet ifrågasätts. De digitala nomaderna verkar utmana 

de traditionella strukturer och dikotomin som både samhället, och den vetenskapliga 

diskussionen, bygger sin uppfattning på. En kritisk reflektion över dessa uppfattningar 

är följaktligen nödvändig för att föra diskussionen om work-life balance framåt och 

för att anpassa diskussionen till nutida förhållanden.  
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6 SLUTSATSER 

 
”Digital nomadism, the art of changing the background that's behind your screen” 

(Reddit: r/digitalnomad) 

 

Ovanstående mening, som var ett av de första citaten jag hittade då jag började min 

materialinsamling och som även fick bli rubriken för min avhandling, illustrerar det 

jag intresserat mig för i denna avhandling: hur work-life balance utformas i ett 

platsoberoende och digitalt arbete. I en hektisk värld som präglas av höga krav, 

konstant tillgänglighet och arbetets intrång på fritiden, kan friheten att själv utforma 

sitt arbete och sin fritid låta lockande: Hur skulle du utforma bakgrundsbilden bakom 

datorskärmen? Personligen skulle jag ändra denna bakgrundsbild till klipporna och 

havet vid mina farföräldrars sommarstuga - ett ställe där jag trivs. Den digitala 

utvecklingen har visserligen gjort arbete från stugan möjligt, men däremot kan 

förverkligandet av detta hindras av samhällets potentiellt föråldrade uppfattningar om 

hur arbete och fritid ska se ut - en uppfattning som vetenskaplig diskussion samt 

befintliga personalförmåner och initiativ ofta bygger på. 

 

Ett exempel på individer som däremot utnyttjat de möjligheter tekniken gett oss är de 

extremt platsoberoende digitala arbetarna (Su & Mark, 2008), de digitala nomaderna. 

Genom den flexibilitet som det platsoberoende och digitala arbetet medför kan de 

utforma sitt arbete och sin fritid enligt sina egna preferenser. Min studie visar att den 

digitala nomaden använder sig av såväl miljömässiga, tidsmässiga som 

beteendemässiga sätt att utforma sin work-life balance, och genom detta utformande 

strävar de helt enkelt efter att få kontroll över både sitt arbete och sin fritid. Detta 

utformande resulterar i att traditionella gränser mellan arbete och fritid suddas ut, 

samtidigt som fokus verkar ligga på arbetet. Däremot, genom att utforma arbetet enligt 

sina egna preferenser, får den digitala nomaden en känsla av frihet inte bara på fritiden 

utan även i sitt arbete. Trots att olika krav och utmaningar kan begränsa denna frihet, 

medför den platsoberoende och digitala livsstilen ändå att de i viss mån kan kringgå 

begränsningarna och ”återta kontrollen”. Genom denna balansgång mellan frihet och 

krav kan de helt enkelt optimera känslan av frihet i bägge domänerna - i livet som 

helhet. Frihet och kontroll att själv utforma sitt arbete och sin fritid verkar vara 

utmärkande egenskaper för den digitala nomadismen, och den personliga kontroll som 
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detta medför har i sin tur visats ha positiva effekter på work-life balance (se t.ex. 

Kossek et al., 2006). Ett tillvägagångssätt som betonar det individuella och subjektiva, 

verkar med andra ord vara viktigt för att en tillfredsställande balans mellan arbete och 

fritid ska uppnås. 

 

Samtidigt understryker min studie behovet av att ta meningsfullhet i beaktande i 

diskussioner om work-life balance. Då både arbete och fritid känns meningsfullt 

raderas konkurrensen mellan domänerna (Munn, 2013). Detta leder i sin tur till att 

arbete och fritid kan integreras på ett för individen tillfredsställande sätt och arbetet 

blir allt svårare att skilja från fritiden (Lewis, 2003). Följaktligen blir kanske en 

”balans” mellan domänerna meningslös. Den vedertagna segmenteringen av arbete 

och fritid som litteraturen om work-life balance ofta baseras på (Munn, 2013; Lewis, 

2003), kan med andra ord vara i behov av att ifrågasättas i vårt digitala samhälle. Såväl 

arbetslivet som livet utanför arbetet har genomgått förändringar som fått både företag, 

organisationer och privatpersoner att anpassa sig till ett allt mer digitalt liv (Wang et 

al., 2018) som suddar ut traditionella gränser mellan arbete och fritid. Då egenskaper 

både i arbetet och på fritiden ändras bör vi ifrågasätta våra grundläggande antaganden 

om vad arbete och fritid egentligen är (Lewis, 2003). Genom att dels ifrågasätta 

grundläggande antaganden och dels rikta blicken från det objektiva mot det subjektiva, 

kan diskussionen om work-life balance anpassas till det digitala samhället. De digitala 

nomadernas upplevelser i det platsoberoende och digitala arbetet kan följaktligen vara 

en bra utgångspunkt även för framtida samhällelig och vetenskaplig diskussion. 

 

 

6.1. För den samhälleliga diskussionen 
 
Avhandlingen bidrar till den samhälleliga diskussionen på flera sätt, inte minst som ett 

inlägg i den aktuella diskussionen om distansarbete. Den globala pandemin år 2020 

har haft omvälvande följder för våra sätt att arbeta, då flera individer varit tvungna att 

flytta arbetet från kontoret och in i hemmen. Då arbetet övergår till nya arbetsformer, 

från centraliserade kontorsbyggnader till individens eget köksbord, skapas nya 

utmaningar. Dessa utmaningar riktar sig till såväl arbetstagaren som arbetsgivaren - 

till individen och organisationen. Hur ska arbete struktureras upp i det egna 

hemmakontoret utan att produktiviteten hämmas, eller utan att arbetstagaren ska 
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uppleva social isolering? Denna avhandling har genom att studera ett extremfall i fråga 

om platsoberoende och digitala arbetare, bidragit med värdefulla insikter för ett 

samhälle där digitala verktyg möjliggör ett allt mer flexibelt arbete.  

 
Avhandlingens resultat som framhäver individen som väsentlig aktör för work-life 

balance är aspekter som förtjänar att tillämpas i vardagen. Med hänvisning till Bailey 

et al. (2019) kan meningsfullhet i arbetet medföra såväl förbättrad motivation, 

prestation och arbetstillfredsställelse som en övergripande tillfredsställelse i livet. 

Personlig kontroll över det egna arbetet kan i sin tur bidra till exempelvis lägre konflikt 

mellan arbete och fritid, mindre depression och lägre benägenhet att byta arbete 

(Kossek et al., 2006). Även min studie visar följaktligen att frihet och personlig 

kontroll inte bara leder till arbetstagarens välmående och bättre work-life balance, utan 

även till större engagemang och således högre produktivitet.  

 

Avhandlingen kan sammanfattningsvis vara av värde såväl för individen själv men 

även för företag och dess personalpolitik. I ett samhälle där arbetet förflyttar sig bort 

från centraliserade kontorskomplex och in i arbetstagarnas egna hem, kan 

avhandlingen agera som en vägledare. Arbetstagare kan ta lärdom av de digitala 

nomaderna för att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta hemma eller på resande fot. 

Samtidigt kan arbetstagare inspireras av hur en tillfredsställande balans mellan arbete 

och fritid kan utformas med hjälp av miljö-, tids- och beteendemässiga sätt, i 

situationer då traditionella gränser suddats ut. Arbetsgivare kan i sin tur införa mer 

flexibla arbetssätt, där arbetstagarens individuella preferenser och frihet under ansvar 

betonas. Att uppmuntra arbetstagare att inkorporera meningsfulla element i vardagen, 

både i arbetet och på fritiden, samt genom att ge individer en större frihet att själva 

utforma delar av sitt arbete, kan med hänvisning till social utbytesteori medföra en 

gemensamt fördelaktig situation för såväl arbetstagare som arbetsgivare (Felstead & 

Henseke, 2017). Genom detta nya sätt att tänka kan arbetsgivaren inte bara öka 

arbetstagarens välmående, work-life balance och känsla av frihet, utan även i 

förlängningen optimera arbetsproduktiviteten - en ömsesidig vinst för både 

arbetsgivare och arbetstagare.  
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6.2. För den vetenskapliga diskussionen 

 
Avhandlingen bidrar med nya inslag även i den vetenskapliga diskussionen, både inom 

ämnesområdet work-life balance och inom det begränsade, men förhoppningsvis 

växande, ämnesområdet digitala nomadism. Avhandlingen ger stöd till den befintliga 

forskningen som betonar individen som en väsentlig aktör i utformandet av work-life 

balance. Genom att utgå från ett teoretiskt perspektiv på work-life balance crafting 

(Sturges, 2012), bidrar avhandlingen till förståelsen av hurdana inofficiella strategier 

individer använder sig av för att utforma sin egen work-life balance. Nuvarande 

forskning om work-life balance crafting utgörs av enbart ett fåtal studier, och 

avhandlingen ger följaktligen ett nytt tillskott i denna diskussion genom att studera 

work-life balance crafting i ett platsoberoende, digitalt arbete där gränsen mellan 

arbete och fritid suddats ut. På samma sätt ger avhandlingen en inblick i vilka effekter 

ett extremt platsoberoende digitalt arbete har på work-life balance. Eftersom liknande 

forskning hittills varit bristfällig, skapar denna avhandling en grogrund för fortsatt 

diskussion. Flera forskare (se t.ex. Hughes & Silver, 2019; Vartiainen & Hyrkkänen, 

2010; Hislop & Axtell, 2007) har efterlyst mera forskning om arbete utanför den 

traditionella sfären för distansarbete, hemmet. Denna avhandling hörsammar dessa 

efterlysningar, och bidrar samtidigt med en ny infallsvinkel genom att se på de extremt 

platsoberoende arbetarna, digitala nomaderna, som inte bara saknar en platsbunden 

arbetsplats utan ofta även ett platsbundet hem (Nash et al., 2018; Su & Mark, 2008).  

 

Avhandlingen bidrar med ytterligare en ny infallsvinkel i litteraturen om work-life 

balance, genom att se hur flexibilitet och frihet i det platsoberoende arbetet tar sig 

uttryck i praktiken. Medan flexibilitet är ett populärt begrepp i tidigare forskning om 

work-life balance, poängterar Kossek et al. (2005) att flexibilitet inte automatiskt leder 

till positiva följder för work-life balance. Positiva följder beror snarare på graden av 

personlig kontroll som individen har över denna flexibilitet. Mina resultat både stöder 

och vidareutvecklar dessa argument, då studien visar att en känsla av frihet och work-

life balance uppnås genom att ständigt balansera personlig kontroll med diverse krav. 

Avhandlingen poängterar med andra ord vikten av personlig kontroll för att positiva 

effekter på work-life balance ska uppnås, och hörsammar således Kossek et al.:s 

(2005) efterlysning om mera forskning om individuell kontroll över arbete och 

effekterna som detta har på work-life balance. Samtidigt bidrar avhandlingen med ny 
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kunskap om hurdana strategier individer använder för att utforma en balans som 

motsvarar de egna preferenserna, som också diskuterats av Kossek et al. (2006). 

Avhandlingen vidareutvecklar följaktligen Kossek et al.:s (2006) diskussioner genom 

att visa hur personlig kontroll utspelar sig i praktiken i ett platsoberoende digitalt 

arbete, och inkorporerar begreppet frihet i denna diskussion - ett begrepp som det kan 

finnas skäl att reflektera vidare kring i framtida diskussioner om work-life balance.  

 

Samtidigt ger avhandlingen understöd till den befintliga diskussionen om sambandet 

mellan meningsfullhet och work-life balance. Avhandlingen utökar förståelsen för vad 

meningsfullhet har för betydelse för work-life balance, och granskar detta ur ett 

perspektiv på platsoberoende, digitala arbetare där både arbetet och fritiden verkar ses 

som meningsfulla. Dessutom ger avhandlingen stöd åt bland annat Munns (2013) 

argument om att meningsfullt arbete kan bidra till att arbete och fritid integreras. 

Avhandlingens resultat tangerar med andra ord samma ifrågasättande som flera andra 

studier lyft fram (se t.ex. Munn, 2013; Reichenberger, 2018; Lewis, 2003), behovet av 

att ifrågasätta de traditionella dikotomier som vårt samhälle och forskningen om work-

life balance ofta bygger på.  

 

Även det faktum att studien utfördes med hjälp av den netnografiska 

forskningsmetoden bidrar med nya insikter till den vetenskapliga diskussionen. 

Genom att utföra en netnografisk studie hade jag möjlighet att samla in naturligt 

förekommande data - data som i mindre grad påverkats av forskaren eller själva 

forskningssituationen (Potter & Shaw, 2018). Potter och Shaw (2018) påpekar att 

traditionella kvalitativa forskningsmetoder som exempelvis intervjuer eller 

fokusgrupper skapar ett konstruerat material där materialet uppstår på forskarens 

initiativ. Naturligt förekommande data är däremot data som uppstår oavsett om 

forskaren är närvarande eller inte (Potter & Shaw, 2018), och kan med andra ord 

präglas av mera spontanitet och autencitet. Tack vare den netnografiska 

forskningsmetoden fick jag möjligheten att studera den naturliga och spontana 

diskussionen digitala nomader emellan - något som hade varit svårare att göra med 

hjälp av andra metoder, speciellt med tanke på att de digitala nomaderna ofta är 

utspridda runtom i världen. Genom att ha studerat naturligt förekommande data bidrar 

avhandlingen med andra ord med ny kunskap som har sin grund i en naturlig 

interaktion digitala nomader emellan (Potter & Shaw, 2018). Avhandlingen kan därför 
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även agera som ett exempel på hur organisationsteoretisk forskning kan utföras online 

med hjälp av netnografi; med en forskningsmetod som än så länge använts mest i 

marknadsföringssammanhang. Eftersom en stor del av individers interaktion och 

kommunikation sker online idag, har internet identifierats som ett viktigt 

forskningsområde för kvalitativ forskning  (Kozinets et al., 2014). Det är följaktligen 

aktuellt även för den organisationsteoretiska forskaren att rikta blicken mot denna 

digitala värld. Avhandlingen har med andra ord visat att diskussioner som förs online 

kan vara en värdefull källa för naturligt förekommande data även i 

organisationsteoretiska studier.  

 

Slutligen bidrar denna avhandling till litteraturen om digitala nomader. Tidigare 

forskning har pekat ut frihet som ett centralt begrepp för digital nomadism, men en 

förståelse av vad denna frihet betyder i praktiken har fortfarande saknats (Cook, 2020). 

Avhandlingen har följaktligen gett en inblick i hur denna frihetskänsla kan konstrueras 

i praktiken hos de digitala nomaderna. Den befintliga litteraturen om digital nomadism 

är överlag ännu väldigt skral och begränsad, speciellt inom organisationsteoretisk 

forskning. Den bristfälliga och knappa vetenskapliga diskussionen är överraskande 

med tanke på livsstilens snabba spridning, och även med tanke på att digital nomadism 

kan ses som ett nytt sätt att arbeta i dagens digitala samhälle (Wang et al., 2018). Att 

förstå detta nya sätt att arbeta och leva är därför väsentligt för flera 

forskningsdiscipliner, inte minst för det organisationsteoretiska fältet. Denna 

avhandling har med andra ord bidragit med en ny inblick i det aktuella men bristfälligt 

studerade ämnet digital nomadism. 

 

 

6.3. Förslag för vidare forskning 
 
Det finns flera intressanta vägar att välja för framtida forskning. En av dessa vägar är 

att fokusera på den netnografiska forskningsmetoden. Att som forskare rikta blicken 

mot den digitala världen är relevant i dagens digitala samhälle. Kozinets et al. (2014) 

påpekar att en stor del av sociala aktiviteter idag sker både offline och online, och 

onlinevärlden är följaktligen ett viktigt fenomen att ta i beaktande i den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Netnografi är en användbar och behändig 

forskningsmetod, och jag uppmanar därför forskare att dra nytta av den netnografiska 



 
Saara Essén 

111 
 

 

forskningsmetoden som ett sätt att studera livet online. Genom att studera 

onlinevärlden kan ny kunskap fås om flera olika samhällsvetenskapliga fenomen. 

 

Samtidigt vill jag betona behovet av mera forskning om digitala nomader. Eftersom 

forskningen om digital nomadism ännu är i startgroparna finns det mycket kvar att 

utforska om detta moderna sätt att arbeta och leva. Eftersom min avhandling bestod av 

en explorativ studie om work-life balance och digital nomadism, en första och 

riktgivande inblick om ämnet i fråga, kan framtida forskning med fördel fortsätta 

denna diskussion och vidareutveckla resultaten i min avhandling. Att tillämpa en 

annan kvalitativ forskningsmetod, som exempelvis intervjuer, kan bidra med 

intressanta resultat som kunde jämföras med resultaten i denna avhandling. Ett annat 

perspektiv kunde vara att i detalj studera vad platsoberoendet betyder i praktiken för 

de digitala nomaderna, genom att djupdyka in i de miljömässiga sätten som den 

digitala nomaden använder för att utforma sin arbetsplats. Däremot kan framtida 

forskning även inta andra infallsvinklar på digital nomadism än just work-life balance. 

Exempelvis kunde ett sociomateriellt perspektiv på digital nomadism bidra med 

värdefull kunskap om sambandet mellan teknik och digitala nomadism - ett perspektiv 

som även efterlysts av Wang et al. (2018). Ett perspektiv på vilka effekter den globala 

pandemin år 2020 har haft på digital nomadism, och på platsoberoende arbete överlag, 

vore ytterligare ett intressant och aktuellt perspektiv som framtida forskning kunde 

inta. Ett annat alternativ kunde vara att rikta sig mot de digitala nomader som gett upp 

livsstilen och återgått till ett platsbundet liv, för att få mera kunskap om livsstilens 

utmaningar; eller att studera de digitala nomaderna under en längre period för att få 

insikter om de långsiktiga effekterna av att leva ett platsoberoende liv.  

 

Den vetenskapliga diskussionen om work-life balance är också i behov av mera 

forskning. Framtida forskning kan till exempel blicka vidare på det meningsfulla 

arbetets betydelse för work-life balance, samt hur meningsfullhet syns i praktiken i vår 

vardag. Vad är det som gör arbetet eller fritiden meningsfull, och hur tar det sig uttryck 

i vardagen? Samtidigt kan framtida diskussioner även reflektera vidare kring frihet och 

personlig kontroll, och exempelvis studera hur dessa upplevs hos platsbundna arbetare. 

Hur mycket personlig kontroll har man egentligen över sitt platsbundna arbete? 

Diskussionen om work-life balance kan med andra ord tjäna på att rikta blicken mot 

individuella och inofficiella sätt att utforma sitt arbete och sin fritid. 
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Slutligen efterlyser jag mera diskussion och ett bredare ifrågasättande om våra 

traditionella uppfattningar av vad arbete och fritid egentligen är i det digitala 

samhället, och hur dessa förhåller sig till traditionella begrepp som work-life balance. 

Samhälleliga ändringar medför skäl att ifrågasätta vedertagna uppfattningar som en 

stor del av den befintliga litteraturen baserar sig på, och eventuellt hitta nya sätt att 

beskriva hur individer strukturerar upp sina liv då traditionella gränser suddas ut. 

Samtidigt visar avhandlingen att det kan finnas skäl att ifrågasätta de traditionella 

disciplingränser som den vetenskapliga diskussionen ofta utgår från. Då diskussionen 

om work-life balance rör sig utanför de traditionella kategorierna för arbete och fritid, 

kan den vetenskapliga diskussionen tjäna på att utmana dessa disciplingränser. De 

digitala nomaderna ifrågasätter inte bara våra traditionella uppfattningar om vad arbete 

och fritid är, utan skapar nya sociokulturella, teknologiska och ekonomiska utmaningar 

som kan kräva insikter från flera olika discipliner (Wang et al., 2018). Ett 

tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kan med andra ord bidra med intressant ny kunskap 

om hur individer strukturerar upp sina liv i det moderna, digitala samhället. 

 

 

6.4. De sista orden 
 
I denna avhandling har jag diskuterat vilka effekter ett platsoberoende och digitalt 

arbete har på work-life balance, och hur digitala nomader utformar balans i en livsstil 

som utifrån sett verkar sakna traditionella gränser mellan arbete och fritid. 

Avhandlingen har visat att genom att rikta blicken mot den enskilda individen kan 

arbete omvandlas från något som kan upplevas som obligatoriskt, omotiverande och 

kravfyllt till något som är givande, tillfredsställande och meningsfullt. Genom att ta 

lärdomar av de digitala nomaderna kan vi hitta nya sätt att balansera arbete och fritid 

på ett tillfredsställande sätt i vårt digitala samhälle. Vägarna som leder till en 

tillfredsställande balans mellan arbete och fritid är många - och genom att rikta blicken 

från det objektiva mot det subjektiva, har vi större chans att hitta rätt väg för varje 

enskild individ. 

 

”…do something you love because then your work will never feel like work” 

(Facebook: Digital Nomads Hub) 
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Bilaga 1: Frågor i Facebook-grupperna 

 

Svenska Digitala Nomader: 

- Känner ni att ni har en tydlig gräns mellan arbete och fritid eller känner ni att 
arbete och fritid "blandas ihop"? 

- Kan ni ge exempel på hur ni skiljer åt arbete och fritid, alternativt på vilka 
sätt de blandas ihop?  

- Hur skiljer sig den digitala nomadens jobb från t.ex. ett vanligt 9 till 5 -jobb? 

 

Engelskspråkiga Facebook-grupper: 

- Do you experience work-life balance as a digital nomad? Can you give any 
practical examples of why/when you feel that way? 

-  Do you have a clear definition of when you work and when you're off work, 
or do you feel that leisure and work blend into each other? 

- Do you feel that you have more of a balance as a digital nomad than when 
working at a 9-5 job? 

- What digital tools do you use in your work? Do you use the same tools in 
your spare time, for example for keeping in touch with people back home? 

- Do you usually set time aside for work, or do you work more spontaneously 
when you happen to have time? 

- Do you think being a digital nomad mum makes it easier or harder to 
achieve a balance between work and leisure? 

- Is the digital nomad lifestyle lonely? If yes, how do you alleviate that? 
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