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Förord 
Vi vill tacka den statliga myndigheten som låtit oss ta del av deras chefers arbetssituation som 
sedan legat till grund för vår kandidatuppsats. Vi vill även passa på att tacka vår 
uppsatshandledare från Karlstads universitet, David Regin Öborn, som funnits med som stöd 
under hela vår skrivprocess.  
 
Vår uppsats har omfattats av ett gott samarbete och rättvis uppdelning inom de olika kapitlen. 
Ingen av oss har varit huvudförfattare för något kapitel utan vi båda har varit lika delaktiga 
genom hela processen. 

Julia Palmqvist och Julia Wennerholm 
Karlstads Universitet, vårterminen 2017 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka balansen mellan arbete och privatliv bland chefer på en 
svensk statlig myndighet. Detta ämne är överlag intressant att undersöka då det i dagens 
samhälle blir allt svårare att ha balans när teknikanvändandet skapar flexibla arbetsplatser där 
man ständigt kan vara uppkopplad. Chefsrollen på myndigheten gör ämnet än mer intressant 
då de präglas av förtroendearbetstid och i kombination med de krav verksamheten, 
medarbetarna och ledningen ställer kan det skapa en komplexitet. Ramen för arbetstiden kan 
suddas ut då cheferna har mycket att göra i kombination med möjligheten att vara 
uppkopplad utanför kontorets väggar.  

De frågeställningar vi utgått från för att uppfylla vårt syfte är om cheferna upplever balans, 
samt vilka faktorer som kan skapa just obalans och balans mellan arbetet och privatlivet. För 
att få dessa frågeställningar besvarade har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie vid 
myndigheten. Inledningsvis intervjuades personalchefen vid myndigheten för att få en 
förförståelse om chefernas situation. Sedan intervjuades ytterligare sju chefer med frågor 
kopplade till faktorerna balans, teknik, rollteori, krav, kontroll, socialt stöd samt 
organisationskultur.  
 
Undersökningen visar att två av sju chefer upplever en balans mellan arbete och privatliv, 
resterande har vi utifrån deras svar tolkat som en upplevd obalans. Faktorer som skapar 
balans är att de upplever att de hinner allt som de vill göra under vardagen i båda sfärerna, 
alltså både på arbetet och i privatlivet. Ytterligare en faktor är förmågan att sätta gränser 
mellan de olika sfärerna, alltså gränsdragningen mellan arbete och privatliv. Rent emotionellt 
stöd från andra kollegor samt egen påverkan och kontroll över arbetet kan även det generera 
balans. Faktorer som vi har tolkat som bidragande orsaker till obalans är i stora drag att 
cheferna upplever att tiden inte räcker till för vad de vill hinna med under privatlivets sfär. 
Cheferna hinner allt som de vill i arbetslivets sfär, men det resulterar i att privatlivet blir 
lidande. Ytterligare en faktor vi tolkat som bidrar till obalans är arbetstagarens egna 
gränssättning vid användning av arbetsrelaterad teknik inom den privata sfären, vilket är 
starkt kopplat till organisationskulturens påverkan. Andra faktorer som kan vara bidragande 
till obalans är även bristen på praktiskt stöd i arbetet, hög arbetsbelastning samt den 
möteskultur som råder vid myndigheten. 
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1. Inledning  
Under detta kapitel kommer du som läsare få ta del av ämnets bakgrund. Vi kommer här att 
kort redovisa varför vi inriktat oss på den valda myndigheten samt varför det valda ämnet är 
aktuellt och intressant. Vi kommer in på vad som tidigare finns forskat inom området och vad 
som kommer att presenteras i vår teoretiska referensram. Frågeställningarna tillsammans med 
uppsatsens syfte kommer vidare att redogöras. Sedan kommer vi att presentera avgränsningar 
för att till sist redogöra för uppsatsens upplägg, det vill säga dispositionen.  

1.1 Bakgrund 
Vårt uppsatsarbete påbörjades med tanken om att undersöka rekryteringsprocessen och 
employer branding hos en eller flera statliga myndigheter i Sverige. Vår tanke var att de inte 
arbetar på samma sätt med sitt arbetsgivarvarumärke som den privata sektorns företag gör 
genom reklam och konkurrensmässighet och därför något intressant att undersöka. Vi 
kontaktade en redan etablerad kontakt på chefsnivå vid en myndighet där vi började diskutera 
ämnet och dess aktualitet. Vi fick berättat för oss hur de arbetar och började vidare att 
diskutera om chefsrollen överlag vid myndigheten. Det finns en komplexitet i chefsrollen då 
man som chef arbetar inom och har ansvar över många olika områden samt att de har ett 
arbetsgivaransvar över sina medarbetare. Att vara chef hos dem, precis som på många andra 
myndigheter eller sektorer i Sverige, präglas de av en överenskommelse om 
förtroendearbetstid. Detta gör det svårt att följa upp hur cheferna arbetar och cheferna har 
själva ansvaret att disponera över sin arbetstid. Detta kan medföra att gränserna mellan där 
arbetet börjar och slutar blir otydliga och suddas ut. Gränssättning och balans mellan arbete 
och privatliv kan beskrivas med begreppet work life balance, vilket vår kontakt berättar är ett 
ständigt intressant ämne att undersöka och diskutera hos dem. Detta skapade ett intresse hos 
oss att undersöka och skapa oss en förståelse för hur cheferna upplever sin chefsroll utifrån 
ett work life balance-perspektiv. 

Gränslöst arbete är idag även ett aktuellt ämne inom forskningen. Journalisten Roland Cox 
(2017) har intervjuat Kristina Palm som i år startat forskningsprojektet Vägar till ett hållbart 
digitalt arbetsliv. Projektet går ut på att undersöka hur vi skapar hållbara arbetsplatser där 
tekniken skapar förutsättningar för gränslösa arbeten och hur detta påverkar privatlivet. 
Kristina Palm menar att internet och smarta telefoner som används i arbetsrelaterad syfte har 
suddat ut gränserna mellan arbete och privatliv för vissa yrkesgrupper på arbetsmarknaden. 
Det är framförallt tjänstemän som påverkas, vilket är den grupp som ska undersökas i 
forskningsprojektet. Tekniken kan både ge nya möjligheter samtidigt som den ger nya hot. 
Detta är ett projekt som beräknas ta tre år och har ambitionen att presentera manualer till 
arbetsgivare för att kunna skapa goda förhållningssätt till dagens teknik. Detta 
förhållningssätt kommer i sin tur förhoppningsvis att leda till att den teknikrelaterade stress 

!5



som finns idag kan sjunka enligt Kristina Palm. Att tekniken skapar möjlighet till flyttbara 
arbetsplatser vilket kan leda till gränslöshet och stress är inte den enda faktorerna som kan 
påverka balansen mellan arbetsliv och privatliv. I en studie som Ann-Kristina Løkke och 
Henning Madsen (2014) gjort bland chefer inom offentlig sektor i Danmark har de kommit 
fram till andra bidragande faktorer. Familjesituation och ha barn som fortfarande bor hemma 
kunde öka stressen bland cheferna. De kom även fram till att det är viktigt att det råder en 
balans mellan arbetsbelastning och den egna påverkan på sitt arbete, annars kan även det vara 
en källa till stress och obalans. 

Vi insåg snabbt att work life balance, det vill säga balansen mellan arbetsliv och privatliv, 
som ensamt begrepp blir väldigt endimensionellt. Utan att koppla det till andra aspekter som 
kan påverka balansen säger det inte så mycket, precis vad Løkke och Madsen (2014) kommit 
fram till. Vi kommer därför att till work life balance koppla att arbetets platsbundenhet 
förändras tack vare dagens teknik och kan leda till att gränsdragningen mellan arbete och 
privatliv suddas ut enligt Allvin et al. (2006). Vilket även är det som Kristina Palm har för 
avsikt att undersöka i Sverige (Cox 2017). Men det är inte bara tekniken som påverkar enligt 
Derks et al. (2015), organisationskulturen, sociala normer samt informella och formella krav 
är också något som påverkar. Genom dessa faktorer träder arbetet lätt in i privatlivets sfär och 
nya former av arbetsbelastningar skapas. Enligt Noon, Blyton och Morell (2013, s 340-343) 
kan därför balansen mellan arbetsliv och privatliv bli en svår ekvation att lösa. 
Arbetsbelastning och egen påverkan i linje med vad Løkke och Madsen (2014) redovisade i 
sin studie kommer vi att presentera genom Karaseks (1979) krav/kontroll-modell samt den 
utökade versionen där Karasek och Theorell (1990) adderar dimensionen socialt stöd. Vi 
kommer även föra resonemang om Hochschilds (2001) undersökning vid företaget Amerco 
som stöd och för att redovisa hur vissa delar av det som presenteras i den teoretiska 
referensramen kan se ut i praktiken. För att slutgiltigt se vad inom den undersökta 
myndigheten som hör till rent formella eller informella krav, normer och förväntningar 
redovisar vi för Scheins (2004) teori om organisationskulturens strukturella nivåer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Enligt tidigare forskning som presenterats i uppsatsens bakgrund kan det skapas en obalans 
mellan arbete och privatliv av olika skäl. Vårt syfte blir därför att skapa en djupare förståelse 
för vilka faktorer som kan skapa obalans men även balans mellan arbete och privatliv bland 
cheferna vid den valda myndigheten. Dessa faktorer presenteras mer ingående under den 
teoretiska referensramen och är teknikanvändning, flexibla arbetsplatser, rollteori, 
organisationskultur samt krav/kontroll-modellen med dimensionen socialt stöd.  
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Vi kommer därför i vår undersökning att utgå ifrån dessa frågeställningar: 
● Upplevs balans mellan arbete och privatliv? 
● Vilka faktorer skapar obalans mellan arbete och privatliv? 
● Vilka faktorer skapar balans mellan arbete och privatliv? 

1.3 Avgränsning 
Vi har valt att inrikta oss på en myndighet för att få en bredare och mer djupgående förståelse 
för just cheferna som arbetar där. Vi såg även att det inte fanns tidsmässig möjlighet att 
kvalitativt intervjua ett bredare urval eftersom vi ville utföra en mer fokuserad och grundlig 
undersökning vid den valda myndigheten. Vår studie blir därför inte representativ för alla 
chefer inom myndigheter generellt, utan representerar de enskilda chefer vid myndigheten vi 
valt att undersöka. Denna myndighet är enligt avtalat under sekretess, därför kommer vi inte 
ange varken namn på själva myndigheten eller de chefer som arbetar där.  

1.4 Disposition 
I kapitel två presenteras vår teoretiska referensram där work life balance är det centrala 
begreppet. I koppling till work life balance redovisas livets olika sfärer och Goffmans (2007) 
rollteori. Där återfinns även teorier om organisationskultur enligt Schein (2004) och Karaseks 
(1979) krav/kontroll-modell samt den sedan påbyggda modellen med dimensionen socialt 
stöd av Karasek och och Theorell (1990). 

I kapitel tre presenteras vår metod, det vill säga hur vi gått tillväga i uppsatsens 
undersökning. Vi kommer att redogöra för metodval, urval, intervjuguide, genomförande av 
intervjuer samt bearbetning av data. Vi kommer även värdera uppsatsens validitet och 
reliabilitet samt diskutera forskningsetik.  
 
I kapitel fyra presenteras det resultat och de svar vi fått utifrån utförda intervjuer. Dessa svar 
analyseras och kopplas till den teoretiska referensram som presenteras i kapitel två.  

I uppsatsens sista del, kapitel fem, kommer en slutsats utifrån resultat- och analyskapitlet och 
där besvarar vi utförligt uppsatsens frågeställningar. Vi kommer även ge en reflektion till 
vidare forskning. Men även kritiskt granska vår egen undersökning och ge en reflektion över 
styrkor och svagheter med uppsatsen.  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2. Teoretisk referensram 
Kärnan i vår uppsats är work life balance vilket innebär balansen mellan arbete och privatliv. 
Vi kommer att ta upp Goffmans (2007) rollteori samt de främre och bakre regioner som är 
kopplade till de olika rollerna. Arbetets sfär påverkas av privatlivets sfär och tvärtom. Vi 
kommer gå in på gränsdragning mellan de olika sfärerna samt vilka konsekvenser detta kan 
medföra. Vi går även in på nya arbetsbelastningar som kan skapas genom att redovisa för vad 
tidigare studier sagt om området. Till detta kommer vi att presentera den teknikutveckling 
som gjort det möjligt att arbetet inte längre är lika platsbundet, ens arbetsplats kan idag bli 
flyttbar genom möjligheten att ta med sin arbetsdator eller telefon överallt. Vi kommer 
använda oss av studien som Derks et al. (2015) utfört om teknikanvändande och hur de 
överordnades normer kring detta påverkar arbetstagarna. Vi presenterar sedan Scheins (2004) 
teori om hur organisationskulturen skapas och de olika strukturella nivåer som finns. Efter 
detta redogör vi för Karasek (1979) krav/kontroll-modell samt Karasek och Theorells (1990) 
påbyggnad av modellen med dimensionen socialt stöd. 

2.1 Begreppet work life balance 
Det engelska uttrycket work life balance innebär balans mellan de två sfärerna arbete och 
privatliv. Vi kommer vidare i vår studie inte att använda det kända engelska uttrycket work 
life balance utan att använda den svenska benämningen. Att upprätthålla balansen mellan 
arbetet och privatlivets sfär är ingen enkel ekvation något som Noon, Blyton och Morell 
(2013, s 340-343) talar om. Arbetet är en stor del av mångas liv och vad individen anser vara 
balans mellan dessa olika sfärer är individuellt. Även upplevelsen av obalans mellan de olika 
sfärerna varierar mellan olika personer. Att ha balans mellan de olika sfärerna innebär att 
känna att man räcker till för båda sfärerna och att ingen del blir lidande. Att uppleva obalans 
kan ge två olika konsekvenser, antingen att ens ansvar i privatlivet blir lidande eller att press 
från privatlivet gör det svårt att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Men enligt Warr (2007, s 
64-71) och Theorell (2012, s 67) finns även fall där för mycket privatliv kan skapa obalans, 
det kan till exempel handla om de som är arbetslösa, som känner en obalans i livet som kan 
resultera i sjukdom som till exempel depression.  
      
I boken Gränslöst arbete presenterar Allvin et al. (2006, s 3) resultatet av ett 
forskningsprojekt där de undersökt hur arbetet ser ut idag där många nya olika faktorer 
påverkar utfallet. Detta har undersökts i olika fallstudier baserat på långa intervjuer, enkäter 
samt psykofysiologiska mätningar. Boken visar inte sammanställningar av resultaten utan 
fokuserar på att diskutera situationen som resultaten hämtats från, den nya formen av 
arbetsliv. Senare i boken (Allvin et al. 2006, s 128) tar de upp att balans mellan arbetet och 
privatliv ger ett välbehag i tillvaron och ett stärkt skydd mot ohälsa. Att i motsats till detta 
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istället uppleva att det är obalans mellan arbete och privatliv resulterar i stort stresspåslag, 
ohälsa och kan även leda till depression. Vart gränsen går när det är obalans mellan de olika 
sfärerna är väldigt individuell och beroende på vad ens liv utanför arbetet består av.  Enligt 
vår tolkning kan därför två personer med samma krävande privatliv uppleva balans eller 
obalans beroende på vilka krav arbetet ställer.  
      
Att kunna balansera arbetet och privatlivet är en ekvation som påverkas ständigt genom att de 
traditionella könsrollerna i hemmet och arbetslivet fortsätter ändras, något som Kinnunen & 
Mauno (2008, s 126) tar upp. Det har under en längre tid blivit vanligare att kvinnor 
lönearbetar, istället för att de stannar i hemmet för att enbart ta hand om hushållssysslor. Det 
är samtidigt förändring på ansvarsfördelningen mellan könen i hemmet, männen tar numera 
ett större ansvar. Detta resulterar i en positiv utveckling i jämställdhet samt att familjen har en 
högre inkomst, men baksidan är att få tiden att räcka till för både privatlivet och arbetet. I 
tidigare kvantitativ studie av Wepfer et al. (2015, s 3, 9) har det undersökts, genom en analys 
av enkäter, när i livet man upplever störst obalans mellan arbete och privatliv. Både män och 
kvinnor som arbetade heltid upplevde detta som störst när de hade småbarn och samtidigt 
förväntades vara i toppen av sin karriär.  

I Hochschilds (2011, s 37-40) kvalitativa studie vid det amerikanska företaget Amerco kom 
författaren efter intervjuer och observation fram till att det finns arbetstagare som såg sin 
arbetsplats som det väsentliga i livet. I det fallet var det inte karriären som var den avgörande 
faktorn. Istället handlade det om att det obetalda hemarbetet var mer krävande än lönearbetet 
och blev därför något arbetstagaren inte ville prioritera. Amerco var en mer avslappnad plats 
där man tydligt visste sin roll i arbetsgruppen, upplevde stöttning från kollegor och vad som 
förväntas. Hemmet och dess obetalda arbete präglades av mer otydliga förväntningar, 
familjerelaterade problem och inte den stöttning som förväntades från övriga 
familjemedlemmar. Detta ledde i sin tur till att arbetstagaren flydde till Amerco för att 
undvika de krav som ställdes på hemmaplan. Som en följd av detta beskrevs det som att de 
olika sfärerna bytt plats, arbetet hade blivit hem och hemmet hade blivit arbete. 

2.2 Livets olika roller och sfärer  
Att platsen man känner sig som mest hemma i har bytt plats till att vara arbetet, som 
Hochschild (2001, s 37-40) pratar om i sin studie , ser vi en stark koppling till Goffmans 
(2007, s 25-29) teorier om att man kan förflytta sig från att vara en cynisk till en uppriktigt 
rollspelare. Goffman talar om att människor spelar olika roller framför andra människor. En 
cynisk rollspelare är någon som är medveten om att det är en roll som spelas, men att 
omgivningen tror på rollen och upplever denna som ett genuint framträdande. Detta kan bero 
på att omgivningen tvingar fram ett icke uppriktigt framträdande hos rollspelaren. En 
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uppriktig rollspelare är en person som är övertygad om att den spelar en äkta roll. Att ett 
rollspelande startar som cyniskt betyder inte att det alltid kommer att vara individens 
inställning till rollen, det kan i längden bli att man växlar uppfattning och upplever sin roll 
som genuint uppträdande. Växling kan även ske åt det motsatta hållet och variera från att 
upplevelsen av den roll som spelas är uppriktigt och cyniskt framträdande för individen. För 
att känneteckna platsen där rollspelandet sker namnger Goffman (2007, s 97, 101-103) detta 
som den främre regionen. Den bakre regionen, är en plats som inte visas för den tilltänkta 
publiken, men som finns för att kunna skapa förutsättningar för sin roll. Här finns det 
möjlighet till avkoppling, reflektion och att träda ur sin roll. För att kunna träda ur rollen så 
krävs det att publiken inte har åtkomst till att se eller komma in bakom kulisserna. Vår 
tolkning är att den bakre regionen skulle kunna vara hemmet i privatlivets sfär och att det är 
här man som rollspelare har möjlighet att träda ur sin roll och få den återhämtning och 
avkoppling som krävs. Vilket gör tiden i den bakre regionen väldigt viktigt för att uppleva 
balans. 

Arbete och privatliv enligt Allvin et al. (2006, s 105) delas upp i två olika sfärer, men de har 
vidare insett att dessa sfärer inte är helt skilda åt utan påverkar varandra i hög grad. Det kan 
handla om att man måste återhämta sig i den privata sfären efter att ens jobb varit 
ansträngande eller att besvär i den ena sfären automatiskt påverkar ens attityd i den andra 
sfären. Vidare talar Allvin et al. (2006, s 121-123) om att arbete och privatliv flyter ihop, 
vilket betyder att de olika sfärer kan invadera hos varandra. Tidigare fanns det tydligare och 
mer påtagliga gränser kring vad som förväntades i en yrkesroll. På arbetet förväntades man 
att vara praktisk och hemmet var sfären för de mjuka känslomässiga sidorna. När 
arbetsmarknaden historiskt ändras har även förväntningarna på ens yrkesroll förändrats och 
de olika rollerna som tidigare varit tydliga i de olika sfärerna har nu närmat sig varandra. Det 
kan därför bli svårt för en utomstående att se vart gränserna mellan arbete och privatliv finns 
för individen, även fast detta kanske kan vara tydligt för individen själv. Idag är många 
arbeten inte längre lika bundna av en speciell arbetstid eller en speciell plats. Det finns dock 
olika sätt för att strukturera upp gränsdragningen, ofta handlar detta om olika egna strategier 
hos arbetstagarna. Detta kan handla om att aldrig arbeta på kvällar eller att stänga av 
arbetstelefonen. Det kan även vara att se arbetet som platsbundet, kanske att bestämma sig 
för en plats i hemmet som enbart är avsedd för att arbeta, samtidigt även förbjuda arbetet i 
vissa platser i hemmet som till exempel köket.     

2.3 Det fria arbetet och dess konsekvenser  
Enligt Booth & Frank (2005, s 15) kan arbete vara flexibelt utifrån flera olika aspekter. 
Tillfälliga arbeten kan handla om att till exempel enbart vara ett specifikt uppdrag, 
tidsbegränsad anställning och säsongsjobb. Det kan även handla om att vara flexibelt genom 
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att arbetsplatsen är flyttbar, du kan arbeta hemma, vara på resande fot eller att din arbetsplats 
varierar. Ett arbete kan även vara flexibelt genom att ens arbetstider varierar från normen, det 
kan handla om skiftarbete eller att man arbetar under obekväma arbetstider. Antalet timmar 
man arbetar kan även vara flexibelt genom att till exempel arbeta deltid. Ett annat sätt att göra 
arbetstiden mer flexibel enligt Allvin et al. (2006, s 168-171) är att införa flextid eller fria 
arbetstider. Olika former att göra arbetet mer flexibelt genom en rörlig arbetsplats eller 
anpassningsbara arbetstider, innebär i praktiken att ansvaret läggs mer på individen och blir 
mer situationsbundet. Detta resulterar i att arbetet inkräktar på privatlivet samtidigt som det 
även är tillåtet att inkräktning sker åt motsatt håll. Detta underlättas även av att samhället är 
på väg att blir mindre traditionellt, det präglas av egna val och är ofta i linje med det arbete 
som man valt. Två olika förhållningssätt till arbete som Allvin et al. (ibid) såg i sin analys 
från studien var att antingen var arbetet det centrala och privatlivet fick rätta sig efter detta. 
Det andra förhållningssättet var att arbetet blandas med privatlivet, men att arbetet inte får 
styra hela livet.  

Som följd av det fria arbetet skapas nya sorters arbetsbelastningar enligt Allvin et al. (2006, s 
171). När inte de traditionella arbetsbegränsningarna finns kvar som arbetsplatsen, kollegor, 
arbetstid eller ansvarsområden kan det bli otydligt när arbetet är klart för dagen och vilka 
krav som ställs. Detta kan medföra en stress hos arbetstagarna och gör det svårare än 
någonsin att koppla bort arbetet. Allvin et al. (2006, s 172) berättar vidare att andra resultat 
utifrån nya sorters belastningar kan exempelvis vara att ohälsa stiger, det gränslösa arbetet 
har resulterat i att den psykiska ohälsan ökat. Det är fler som får ångest, depression och 
känner en större trötthet genom att det gränslösa arbetet upplevs mer kravfyllt. Men det kan 
även vara individer som upplever det gränslösa arbetet som något positivt, detta är ett tydligt 
exempel i Hochschilds (2001, s 49) kvalitativa studie vid företaget Amerco. En arbetstagare 
berättar att hon tog med sig sin arbetstelefon hem samt svarade på mejl när hon befann sig i 
hemmet sfär. Hon gjorde sitt liv mer tidseffektivt genom att använda sin arbetstelefon 
samtidigt som hennes barn plaskade i badkaret och fick med detta livet att gå ihop. 

2.4 Teknikanvändande  
Något som medfört att arbetet inte längre är lika platsbundet är den teknikutveckling som 
skett och som ständigt pågår, detta är något som Näswall et al. (2008, s 1-2) uppmärksammar. 
Via dagens flyttbara teknik kan man nå sina kollegor oavsett vart man befinner sig, 
utmaningen att koppla bort arbetet blir då större. Allvin et al. (2006, s 125) ser att mångas 
arbetsplats blir bärbar tack vare dagens teknik. Detta innebär att man kan träda in i 
arbetslivets sfär från soffan på kvällen om ingen gränsdragning har satts. På samma sätt kan 
TV:n som symboliserar privatlivets sfär även sätta gränser mot arbetets sfär. Gränsdragningen 
mellan de olika sfärerna blir därför teknikbundna för många, arbetets dator och telefon eller 
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ens egna TV har blivit den nya sortens stämpelklocka då de sätter gränserna för när man 
befinner sig i de olika sfärerna.  

Att balansera teknikanvändandet och flexibla arbetsplatser med sitt privatliv tycks vara en 
svårighet då vissa gränser suddas ut, vilket i sin tur kan innebära just stress eller trötthet 
(Allvin et al. 2006, s 172). En Nederländsk studie gjord av Derks et al. (2015, s 155-162) har 
undersökt relationen mellan det dagliga användandet av arbetstelefoner utanför arbetet och 
work-home interference (WHI), det vill säga arbetets påverkan på privatlivets sfär. De har i 
sin elektroniska enkät undersökt detta och använt sig av olika hypoteser. De har dels en 
hypotes om att arbetstelefoner ökar WHI och alltså påverkar balansen mellan arbete och 
privatliv och skapar då en konflikt däremellan. De undersöker även hypotesen om att hur 
överordnade och kollegor använder sin arbetstelefon, det vill säga hur den informella 
organisationskulturen ser ut, hänger ihop med WHI. Till sist undersöker de även hypotesen 
att om mer engagerade arbetstagare inte skapar lika högt värde av WHI . 

Derks et al. (2015, s 169-172) kommer genom sin studie fram till att arbetstagarens sätt att 
kommunicera och använda teknologi är starkt kopplat till organisationskulturen. De sociala 
normer som skapas påverkar arbetstagarna i hög grad. En viktig aspekt de kommer fram till 
är ändå att de normer som överordnade sätter gällande tillgänglighet utanför arbetet, påverkar 
hur arbetstelefonen inkräktar på privatlivet. När det var otydliga krav kring användandet av 
arbetstelefonen, var det svårare för arbetstagaren att dra en tydlig gräns, vilket då ökade WHI. 
De kommer alltså genom sin studie fram till att överordnades krav, både formella och 
informella, är de som påverkar arbetstagaren i högst grad gällande normer kopplat till 
användandet av arbetstelefonen. De anser därför att överordnade borde vara försiktiga med 
att skapa förväntningar kring tillgänglighet utanför arbetet och att deras egna beteende är det 
som har större påverkan på arbetstagarna snarare än policys. Deras beteende skapar en 
kollektiv norm att ständigt vara uppkopplad. Dock medger de att en studie med fler 
respondenter borde göras för att tydligt se andra kollegors påverkan eftersom tidigare studier 
visar att även hur kollegor gör är ett beteende som imiteras. 

Hypotesen gällande arbetstagarens engagemang kopplat till WHI stöttades av 
undersökningen (Derks et al. 2015, s 170-171). De såg en tydlig koppling mellan att 
arbetstagare som är oengagerade sitt arbete och använder sin arbetstelefon i jobbrelaterat 
syfte under kvällstid i hemmet upplevde högre grad av WHI. De kom fram till att mer 
engagerade arbetstagare lättare kunde hantera gränsdragningen i användandet av sin 
arbetstelefon i hemmet, de engagerade upplevde alltså lägre grad av WHI. En förklaring till 
detta skulle kunna vara att de presterade mer under sin arbetsdag, vilket i sin tur såg till att de 
inte behövde använda sin arbetstelefon lika mycket i hemmet.  
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2.5 Organisationskultur  
Som tidigare nämnt kommer Derks et al. (2015, s 169-172) fram till i sin studie att 
teknikanvändande är starkt kopplat till organisationskulturen. Det som sedan påverkar hur 
tekniken används är framförallt de normer och den påverkan överordnade har på sina 
medarbetare. För att ge en djupare förklaring om vad organisationskultur är kommer vi att 
förtydliga detta genom att berätta om Scheins (2004) definition och innebörd av begreppet.   

Schein (2004, kapitel 1) beskriver organisationskultur som ett både formellt och informellt 
dynamiskt fenomen som ständigt omger arbetstagare. Den formella aspekten kännetecknas av 
strukturer, regler och rutiner, medan det informella präglas av interaktion med andra och hur 
ledarskapet ser ut på arbetsplatsen. Trots att kultur kan ses som något abstrakt och svårt att 
greppa, är det en kraftfull källa som påverkar arbetstagarna i hög grad. Det är framförallt de 
aspekter av organisationskulturen som befinner sig bortom den observerbara ytan som är de 
mest intressanta eftersom de, trots dess komplexitet och att de är osynliga, påverkar 
organisation främst. Kulturen kan därför ses lika stark för en grupp arbetstagare som 
personlighet och karaktär är för en enskild individ. Det vill säga precis som personlighet 
påverkar vårt beteende, påverkar kulturen gruppens handlande och normer. 

Schein (2004, kapitel 2) har vidare skapat en teori om att organisationskulturens har tre 
strukturella nivåer, dessa är artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Artefakter 
är de synliga delar av organisationskulturen så som den fysiska miljön, språk, 
kommunikation, klädsel samt ritualer eller beteenden som omgivningen kan observera. 
Artefakterna och det klimat som signaleras utåt är något som baseras på djupare nivå inom 
kulturen. Om en utomstående observerar artefakterna kan denne snabbt skaffa sig fördomar 
om organisationskulturen. Schein (ibid) tar upp ett exempel om att ifall organisationskulturen 
uppfattas som att vara informell och avslappnad kan detta signalera att de som arbetar där är 
ineffektiva en utomstående har sådana förutfattade meningar. Om den utomstående sedan 
befinner sig tillräckligt lång tid inom organisationskulturen kommer artefakternas innebörd 
sakta men säkert bli mer tydliga vad de egentligen står för. Framförallt om den utomstående 
ser bortom artefakterna och mer under ytan av det observerbara för hitta och analysera 
värderingar som präglar organisationskulturen. På så sätt kan större förståelse skapas för 
arbetstagarnas beteende som grupp. Den utomstående kan då finna att det som befinner sig på 
ytan egentligen kan betyda någonting annat eller att det finns vissa mer djupgående rotade 
anledningar att människor beter sig eller ser ut som de gör. 

När det kommer till organisationskulturens gemensamma värderingar är dessa enligt Schein 
(2004, kapitel 2) något som, precis som artefakter, växer fram över tid. Dessa tar givetvis 
längre tid att utveckla än artefakter, eftersom sådant som kan observeras utifrån går betydligt 
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snabbare att anamma av arbetstagarna än det som befinner sig i människor tankar och 
känslor. När en ny grupp ses för allra första gången finns ännu inte några gemensamma 
värderingar. De har tillsammans ännu inte skapat sig någon delad kunskap eller utfört 
gemensamma handlingar som har lett till något resultat. Det är med andra ord ännu inte 
beprövat vilka värderingar eller arbetssätt som kommer att prägla den sammansatta gruppen. 
Det kan vara gruppens formella ledare som blir den som framförallt påverkar 
organisationskulturen eftersom denne främst tar initiativ till hur arbetet ska fungera på 
lämpligt sätt. Det kan även skapas en informell ledare utifrån den som tar första steget till 
initiativtagande. När sedan något beprövat fungerar kommer detta prägla 
organisationskulturens arbetstagare på sikt och bli något som formar deras värderingar. 
Denna värdering blir sedan en standardisering för hur man hanterar liknande situationer i 
framtiden, på så sätt blir arbetssätt som fungerar en del av den gemensamma 
organisationskulturen. Detta kan även kallas för att en norm växt fram bestående av strategier 
och sociala principer som utgångspunkt för vad som är rätt eller fel inom organisationen. 
Arbetstagarna inom organisationen är betydligt mer medvetna om gemensamma värderingar 
då de utgör oskrivna regler kring förväntningar än vad som finns den tredje nivån, det vill 
säga grundläggande antaganden.  

Schein (2004, kapitel 2) beskriver grundläggande antaganden som den starkaste delen av 
organisationskulturen då dessa präglas av att bli tagna för givna. När lösningar på problem 
som kan uppstå hanteras på ett visst sätt och detta sätt fungerar så blir dessa en del av hur 
organisationskulturen ser ut, på så sätt har ett grundläggande antagande skapats. De har alltså 
växt fram och blivit en del av organisationskulturen i så hög grad att de inte ifrågasätts, 
diskuteras eller konfronteras. De blir därför väldigt svåra att förändra eftersom de är så pass 
djupt rotade hos arbetstagarna. Att förändra dessa antaganden skapar en instabilitet och oro, 
det är tryggare att behålla det som tidigare varit och som överensstämmer med antaganden. 
Även om detta skulle innebära att vi förnekar, projicerar eller ljuger för oss själva att något 
måste förändras, så gör vi hellre det för att behålla den trygga gemensamma 
organisationskulturen. Schein (ibid) beskriver att vi människor behöver en kognitiv stabilitet, 
genom grundläggande antaganden skapas en stark organisationskultur och ett gemensamt sätt 
att se på saker, reagera och utföra arbete. Styrkan i grundläggande antaganden kommer när de 
delas gemensamt inom organisationskulturen, därför kan det då skapas en kollision när 
arbetstagare från olika organisationskulturer möts. Det är när samma grundläggande 
antaganden delas som den gemensamma identiteten skapas, vilket skapar en gemensam 
identitet. Men som nämnt kan dessa även försvåra vid förändringar eller bidra till utanförskap 
för arbetstagare som inte vill dela samma värderingar eller grundläggande antaganden som de 
övriga inom organisationskulturen.  
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2.5.1 En studie om organisationskultur 

I Hochschilds (2001, s 17-20) studie vid det amerikanska företaget Amerco redogörs att en 
stark informell organisationskultur i högre grad präglar hur arbetstagarna beter sig än 
formella policys och förmåner. Detta visar tydligt att personalens informella tankar, känslor 
och åsikter påverkar gruppen, detta smittar i sin tur av sig och formar arbetsprestationen och 
lojaliteten till sitt arbete. Detta redovisas exempelvis genom att man använder 
organisationsteorin Total Quality som innebär att arbetstagarna på produktionsnivå blir 
indelade i mer eller mindre självständiga team så skapas en moderlig organisationskultur. 
Hochschild (2001, s 40) kommer fram till att genom ansvaret arbetstagarna blir tilldelade i 
sina självstyrande grupper, värnar de om och stöttar varandra, på så sätt skapas en större 
social gemenskap. Författaren har även pratat med flera ur personalstyrkan, där berättar de att 
Amerco är “a pretty workaholic place” (Hochschild 2001, s 27) och en symbol som många 
vid Amerco stolta bär upp är företagets logga (Hochschild 2001, s 21). Att 
organisationskulturen är stark vid företaget Amerco råder ingen tvivel om och att det finns en 
stolthet bland arbetstagarna. Inom Scheins modell (2004, kapitel 2) om 
organisationskulturens olika lager finns det som vi tidigare nämnt och som kallas för 
artefakter samt värderingar. De på Amerco som stolt bär upp företagets logga bär den 
formella symbolen genom informella gemensamma värderingar som sedan blir synligt genom 
observerbara artefakter. Att bära företagets symbol är enligt Hochschild (2001, s 21) inte en 
påtvingad handling för arbetstagarna, det är något som präglas av det gemensamma 
kollektivets påverkan som bygger på inre känslor och värderingar av stolthet och lojalitet till 
företaget. 

På chefsnivå vid Amerco kommer Hochschild (2001, s 57) fram till att en organisationskultur 
växt fram av långa arbetsdagar samt att man som chef tar med arbetet hem och jobbar på 
helger och kvällar. Där skämtar arbetstagarna med varandra om att de är arbetsnarkomaner 
och en av cheferna berättar att det egentligen inte är någon som beordrar dem att arbeta så 
långa dagar. De gör detta på eget initiativ och det är tabu att lämna arbetsplatsen tidigt. Detta 
tyder på att en informell organisationskultur växt fram där man som chef förväntas befinna 
sig på arbetsplatsen mycket och längre, annars blir man ifrågasatt av andra kollegor. Detta är 
något som har blivit chefernas vardag, det är något de bara gör utan att ifrågasätta sitt 
beteende. Precis som Schein (2004, kapitel 1) beskriver, och som vi tagit upp tidigare, så är 
organisationskulturen något som kan liknas vid en individs personlighet. Cheferna som grupp 
vid Amerco (Hochschild 2001, s 57, 69) har skapat en gemensam identitet som präglas av 
långa arbetsdagar och att ta med arbetet hem. Arbetstiden hade blivit en symbol för 
engagemang. Det är så de ska göra, det är den förväntan de tillsammans har som grupp och 
något organisationskulturen har skapat. Detta har blivit ett grundläggande antagande som 
finns i organisationskulturens kärna. 
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2.6 Krav, kontroll och socialt stöd 
Precis som Derks et al. (2015) kommit fram till i sin studie om hur arbetstelefoner påverkar 
balansen mellan arbete och privatliv samt Hochschilds (2001) studie om hur arbetstagarna 
uppfattar sitt arbete, kopplas detta till vilken organisationskultur som råder. 
Organisationskulturen präglas som nämnt både av riktlinjer och värderingar, vilket i sin tur 
kommer från vilka formella samt informella krav som ställs av både kollegor och 
överordnade. Balansen mellan de krav som ställs och möjlighet att ha kontroll över dessa är 
en viktig aspekt för att trivas på sitt arbete enligt Karaseks studie (1979) som vi återkommer 
till nedan. Aspekten socialt stöd är även viktigt, precis som krav och kontroll, då detta kan 
påverka graden av stress arbetstagaren kan uppleva. Det sociala stödet är något vi kommer att 
gå in på mer genom att redogöra för Johnson och Halls studie (1988) om socialt stöd kopplat 
till stress och sjukdom. 

Karasek (1979) skapade i samband med en undersökning krav/kontroll-modellen. 
Grundtanken i undersökningen och den modell som skapades i samband med detta är hur 
arbetstagarna upplever sina arbetskrav och möjlighet att utöva kontroll. Detta delas in i en 
fyrfältare för att redovisa relationen mellan arbetets krav och den egna kontrollen över sina 
arbetsuppgifter. Om arbetskraven är höga, men arbetstagaren själv kan kontrollera sitt arbete 
och beslutsfattande ses arbetet som aktivt. Karasek kommer genom sina undersökningar fram 
till att dessa aktiva arbeten associeras med tillfredsställelse och minskad depression. Passiva 
arbeten ses som en motsats mer otillfredsställande, dessa kännetecknas av låga arbetskrav och 
lågt inflytande av kontroll över sitt arbete. Det tredje dimensionen i Karaseks fyrfältare är de 
som ses som högstressarbeten, det vill säga sådana arbeten med höga arbetskrav, men 
däremot låg nivå av kontroll och egen påverkan. Lågstressarbeten präglas av låga arbetskrav, 
men däremot hög nivå av eget inflytande. Karasek kommer med sin undersökning fram till att 
det går att förbättra arbetsrelaterad hälsa utan att påverka effektivitet och höga arbetskrav om 
arbetstagarna får större möjlighet till kontroll samt egen påverkan på arbetet.  

Johnson och Hall (1988) använder vidare Karaseks (1979) krav/kontroll-modell som 
utgångspunkt i sin studie där de fokuserar på att undersöka sambandet mellan arbetsrelaterad 
stress, socialt stöd och hjärt-kärlsjukdomar. De adderar dimensionen “socialt stöd” till 
modellen då de anser att ursprungsmodellen saknar psykosociala faktorer. Johnson och Hall 
(1988) refererar till flera tidigare studier som visar att det finns ett samband mellan socialt 
stöd kontra social isolering. Det är högre förekomst av sådana sjukdomar där arbetstagare 
saknar kontakt eller stöd med andra medarbetare. De kommer även fram till i studien att lågt 
socialt stöd i kombination med låg kontroll var associerat med ökad sjukdom. Johnson och 
Halls (ibid) forskning resulterar alltså i en utökad version av Karaseks (1979) tidigare krav/
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kontroll-modell. Som följd av detta gör Karasek och Theorell (1990, s 70) en ny version av 
den tidigare modellen där de lägger till dimensionen socialt stöd. 

Karasek och Theorell (1990, s 135) kommer genom vidare undersökningar fram till att 
graden av socialt stöd arbetstagare får från andra kollegor eller överordnade är en av de 
viktigaste faktorerna när det gäller vilken stress arbetstagaren upplever i sitt arbete. Högre 
grad socialt stöd ger lägre stressnivå. Förutom att det påverkar stressnivån finns det även 
andra dimensioner som det sociala stödet innebär enligt Karasek och Theorell (1990, s 
69-71). Det finns koppling mellan det sociala och hälsoeffekter. Social kontakt i arbetet är 
viktigt för att bibehålla god hälsa långsiktigt samt för att kunna anskaffa sig ny kunskap och 
lärande. De ser även att det sociala stödet kan påverka produktiviteten till det bättre. De tror 
även att det kan finnas fler hälsofrämjande faktorer, även om det i deras undersökning saknas 
bevis, att det sociala stödet medför en positiv känsla av identitet samt att man bidrar till 
gemensamma mål och på så sätt välmående för hela arbetsgruppen. Karasek och Theorell 
(ibid) delar även upp det sociala stödet i två dimensioner, det socioemotionella stödet och 
instrumentella sociala stödet. Det socioemotionella stödet innebär sådant påverkar det 
känslomässiga och psykologiska, vilket kan vara socialt stöd, deltagande och tillit mellan 
kollegor och/eller överordnade. Det kännetecknas även genom graden av social samhörighet 
och integrering i arbetsgruppen. Det instrumentella sociala stödet är en form av praktiskt stöd 
och kännetecknas av hur arbetstagare stöttar och hjälper varandra i arbetsuppgifterna, 
antingen på eget initiativ eller genom delegering. 

!  
Figur 1: Krav/kontroll-modellen med dimensionen socialt stöd. 

Egenritad skiss utifrån Karasek (1979) samt Karasek och Theorell (1990) 
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Näswall et al. (2008, s 3) har riktat en kritik till Karasek och Theorells (1990) modell. Denna 
kritik bygger på slutsaten om att ifall en arbetstagare upplever hög grad av kontroll så leder 
detta alltid till något fördelaktigt. Men deras kritik handlar om att ifall kontroll inte 
kombineras av tydliga arbetsuppgifter och krav skulle detta istället kunna bli en börda för 
arbetstagaren och inte alls något fördelaktigt. Denne skulle då uppleva en ansvarsskyldighet i 
att själv uppfinna sitt arbete snarare än kontroll och självständighet. Befogenhet är även något 
som spelar in till stor del, hög grad kontroll i kombination med låg behörighet kan resultera i 
att det blir svårt att påverka sitt arbete genom självstyre. Det blir en komplex situation där 
arbetet kan upplevas som en börda då man hindras genom sin befogenhetsgrad att kunna 
genomföra sin kontroll. En annan viktig aspekt är även möjligheten till tillräckliga resurser. 
Om kontroll kombineras med tillräckliga resurser blir det till något positivt för individen, 
precis som Karasek och Theorell (1990) kommer fram till. Men kontroll utan tillräckliga 
resurser kan istället bli något negativt och istället endast en upplevd börda eller stress. 
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3. Metod  
Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som kan skapa obalans men även balans 
mellan arbete och privatliv bland cheferna vid den valda myndigheten. För att ta reda på detta 
har vi intervjuat chefer vid den myndighet vi valt att undersöka. I detta kapitel ska vi därför 
beskriva vårt val av metod för att uppfylla syfte och frågeställningar. Vi ska även berätta hur 
vi gjort vårt urval samt hur intervjuguiderna skapades som sedan användes under själva 
intervjuerna. Detta leder oss in på intervjusituationen, det vill säga hur undersökningen gått 
till. Vi kommer sedan att förklara hur datan har bearbetats samt vilken analysmetod vi använt 
oss av. Avslutningsvis värderar vi undersökningens validitet och reliabilitet samt för en 
diskussion om forskningsetik.  

3.1 Val av metod 

För att utföra våra undersökningar och komma fram till ett resultat som kan uppfylla vårt 
syfte och frågeställningar krävs att rätt metod väljs. För att vi ska kunna ta reda på hur 
cheferna tänker och känner i koppling till de teorier vi vill rikta in oss på, krävs en metod där 
vi kan få fram dessa aspekter. Vår uppsats präglas därför av kvalitativt inriktad forskning, 
vilket Trost (2010, s 32) beskriver att det används när man är intresserad av att undersöka just 
människors sätt att tänka eller resonera kring ett fenomen. Den kvalitativa forskningen 
beskrivs vidare av Patel och Davidson (2011, s 14 & 81) samt Lantz (2013, s 47) som 
datainsamlingsmetoder där de som undersöker vill fokusera på mjuka värden för att kunna 
tolka och skapa en mer djupgående förståelse. Det tillvägagångssätt vi valde för att utföra 
våra undersökningar är kvalitativa intervjuer. Denna metod präglas av intervjuer som kan 
vara standardiserade eller strukturerade på olika sätt och i olika grad. Standardisering syftar 
till om intervjuaren ställer frågor i en specifik ordning eller när det faller sig bäst naturligt. 
Strukturering syftar till hur öppna eller inte öppna frågorna är. Det vill säga om frågan ställs 
så den intervjuade kan ge ett öppet svar och möjlighet till följdfrågor finns alternativt om 
frågorna som ställs har fasta svarsalternativ som den intervjuade ska ge sin uppfattning om.  

3.1.1 Bortvald metod 
Vi har aktivt valt bort andra metoder, exempelvis kvantitativ forskning som enligt Patel och 
Davidson (2011, s 13-14) inriktar sig på mätbara faktorer. Där fokuserar man på statistisk 
bearbetning och analys av data och siffror snarare än det vi vill ha reda på, det vill säga 
mjukdata för att skapa en förståelse för människors upplevelser. Även om vi i vår studie vill 
få svar på frågor som är baserade på de teorier som presenteras under uppsatsens teoretiska 
referensram, så vill vi kunna ha möjlighet att genom kvalitativa intervjuer att ställa 
följdfrågor. Vi vill även kunna få fram information hos våra intervjupersoner som kan leda in 
oss på andra intressanta områden utifrån deras upplevelse av situationen. Om vi istället valt 
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just en kvantitativ inriktad forskning hade den inte gått i linje med de tankar, känslor eller 
förståelse vi vill få fram hos urvalet. Vi hade då känt oss begränsade och möjligheten till 
följdfrågor samt nya upptäckter hade varit minimal.  

En annan metod som vi även haft i åtanke är observation. Patel och Davidson (2011, s 91-92) 
beskriver observation som användbar vid insamling av information som berör beteenden i 
naturliga situationer när de inträffar, istället för att endast få det återberättat. Beteenden 
innebär inte bara det fysiska handlandet, utan även verbala yttranden, känslouttryck och 
relationer mellan individer. Observationen kan vara bra för att komplettera data som samlats 
in genom andra tekniker. Dock är en sådan metod väldigt tidskrävande. Observation hade 
såklart varit intressant för vår del för att komplettera vårt urvals svar, men även för att se om 
deras svar stämmer överens med deras handlingar i praktiken. Men som nämnt är det just 
tidskrävande att utföra samt att det krävs att urvalet ska vilja ha med observatörer i det 
vardagliga arbetet, därför blev detta även en metod vi aktivt valde bort.  

3.2 Urval och avgränsning 
Som vi nämnt tidigare i uppsatsens bakgrund fanns först en tanke om att undersöka ett annat 
ämne på en eller flera svenska statliga myndigheter. När vi sedan genom samtal med vår 
chefskontakt vid myndigheten vi valt att endast inrikta oss på växte intresset för ett annat 
ämne samt att bara rikta in oss på en arbetsplats. Vi fick berättat för oss att balansen mellan 
arbete och privatliv är ett aktuellt ämne hos dem att undersöka och specifikt bland deras 
chefer. Det ett ständigt intressant ämne eftersom chefsrollen innebär många komplexa delar 
då de har många olika ansvarsområden och medarbetare hierarkiskt under sig. Alla chefer har 
en överenskommelse om förtroendearbetstid, vilket innebär att arbetstiden blir mer flytande 
och gränserna för fasta arbetstider suddas ut. Det blev alltså ett naturligt val för oss att 
specifikt inrikta oss på den myndighetens chefer som helhet och sedan undersöka ett antal av 
dem. Att göra en jämförande studie mellan andra myndigheter eller med privat sektor hade 
medfört att vi inte nått samma djup eller förståelse för hur myndighetens chefer hanterar sin 
balans och de andra aspekter vi även kopplar in. Vi ville få ett större djup på en specifik 
arbetsplats för att se om och isåfall hur cheferna kan arbeta på olika sätt. Uppsatsen blir då 
även intressant för myndigheten eftersom de då får reda på chefernas upplevelser kring sin 
situation utifrån de valda aspekterna. Vi och vår kontakt vid myndigheten tänker att det ger 
någonting tillbaka, möjligtvis en vägledning fortsättningsvis om det är något som inte 
fungerar optimalt eller om någon form av stöd eller riktlinjer saknas.  

De chefer som sedan kom att besvara våra intervjufrågor valdes ut via snöbollsmetoden. 
Denna urvalsform beskriver Trost (2010, s 141) som en form av bekvämlighetsurval då man 
utgår från en person som sedan leder en vidare till nästa. Vi ser att vårt urval liknar detta då 
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det var vår chefskontakt som hjälpte oss att få tag på de chefer som kunde tänka sig att ställa 
upp genom att presentera vår idé vid ett personalmöte. Cheferna fick sedan frivilligt anmäla 
sig till vår kontakt vid myndigheten om de ville medverka. Efter det så gav vår kontakt oss 
deras mejladresser för att vi själva skulle kunna boka in deltagarna till intervjuer. Vi valde att 
intervjua totalt åtta chefer, vilket är ungefär hälften av alla på hela myndigheten. Alla chefer 
befinner sig inom olika hierarkiska nivåer, några av dessa sitter med i ledningsgruppen och 
vissa är enhetschefer. Vi har valt att lyfta fram en av cheferna specifikt då den är 
personalchef. Detta på grund av att det är på personalavdelningen riktlinjer utformas, så 
istället för att granska dessa ville vi få fram en förförståelse om myndigheten innan de övriga 
intervjuerna utfördes. Vi ville även genom intervjun med personalchefen ta reda på mer om 
de formella krav som finns på chefer samt vilken form av praktiskt eller emotionell social 
stöttning som finns att få. Intervjun med personalchefen blir därför vår informant, vilket 
enligt Nilsson (2014, s 152) är en vald person som har kunskap om området vi vill veta mer 
om. Denna person betraktas mer som en källa snarare än att ta reda på dennes åsikter eller 
känslor. Därför blev intervjun med personalchefen vår förförståelse och kommer att 
presenteras separat i början av uppsatsens resultat- och analyskapitel.  

Att vi valde att intervjua hälften av myndighetens chefer blev passande för vår undersökning 
utifrån vad Trost (2010, s 137) beskriver om kvalitativa studier. Inom det kvalitativa studier 
är det inte intressant att få fram ett urval som ska representera populationen på ett sätt som 
kan generaliseras. Istället vill man få fram en så stor variation som möjligt inom den valda 
gruppen, det vill säga en heterogen bredd inom den homogena gruppen. På så sätt kan man få 
fram tillräckligt mycket information för att kunna se samband och likheter mellan svaren.  
För att få fram en heterogen bredd inom den homogena gruppen, det vill säga olika typer av 
svar inom chefsgruppen, kan man se på olika variabler såsom kön, ålder och familjesituation. 
Dessa variabler skulle kunna medföra en bredd i svaren, vilket är intressant för 
undersökningen. Dock ansåg vi inte att dessa variabler var så pass betydelsefulla att det var 
ett krav för oss att få den bredden. Eftersom detta är en kvalitativ undersökningen fokuserar 
vi inte på mätbara variabler eller att jämföra intervjupersonernas svar med varandra utifrån 
variabler, utan vi vill analysera varje individs tankar, upplevelser och känslor. Trots vår tanke 
om detta blev vårt urval ändå en bredd av individer utifrån de variablerna. Vi kommer dock 
inte under resultatet att presentera urvalets svar som något specifikt kön, ålder eller detaljerad 
familjesituation då det lättare kan röja individens identitet internt inom myndigheten. Istället 
kommer alla chefer att presenteras som “chef 1-7” samt personalchefen som just 
“personalchef” i resultat- och analyskapitlet. Eftersom vi som nämnt inte delar in cheferna i 
något kön kommer därför dessa beskrivas som “hen” i uppsatsens fjärde och femte kapitel. 
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3.3 Utformning av intervjuguide 
Innan det var dags för oss att utföra intervjuer med cheferna vid myndigheten skapade vi två 
intervjuguider. Eftersom vi ville få fram specifik information från personalchefen om 
chefernas situation som förförståelse, tog vi beslutet att personalchefen skulle få en egen 
intervjuguide (se bilaga 1). De andra cheferna fick då en intervjuguide inriktat på det 
undersökningen har för avsikt att ta reda på, det vill säga upplevd balans kopplad till de olika 
faktorerna som kan påverka detta (se bilaga 2). Intervjuguidernas utformning i kombination 
med hur vi valt att utföra våra intervjuer ser vi passar in i den intervjuform som Lantz (2013, 
s 46-47) beskriver som den riktat öppna. Vi har i guiden förutbestämda frågor vi vill ha svar 
på eftersom vi har tydliga teoretiska utgångspunkter för undersökningen. Däremot får de 
intervjuade fritt svara på frågorna för att vi ska kunna analysera svaren på ett kvalitativt sätt. 
Det vill säga genom våra frågor vill vi kunna analysera svaren på ett sådant sätt som skapar 
inre och djupare förståelse för intervjupersonerna. Den riktat öppna intervjuformen 
kännetecknas just av att man som intervjuare vill skapa en fördjupad förståelse för individens 
upplevelse inom det valda teoretiska området. Varför vi valde att ha förutbestämda frågor är 
som sagt för att vi skulle kunna få fram det material som krävdes för de valda teorierna. Detta 
är för att vi helt enkelt ska kunna besvara uppsatsens frågeställningar. En annan anledning är 
också att intervjuerna utfördes på en inbokad och förutbestämd tid. En timme avsattes 
vardera för intervjuer med cheferna, på så sätt ville vi hinna få relevanta svar för uppsatsen då 
tiden var relativt begränsad. För att få ut så ärliga svar som möjligt så försökte vi undvika 
ledande frågor och frågor som skulle ge socialt önskvärda svar, alltså svar som inte 
representerar verkligheten utan istället hur man önskar att det skulle vara.  

Lantz (2013, s 77-78) anser att om man gör provintervjuer innan de riktiga utförs kan det 
innebära att man finner förbättringsområden inom upplägget för intervjun. Denna 
provintervju bör gärna utföras med någon som är inom samma kategori som urvalet, vilket i 
det här fallet skulle vara en chef samt en personalchef. Vi skulle för att optimalt kunna testa 
båda intervjuguiderna utföra två provintervjuer. Vi hade tyvärr ingen likvärdig person som 
arbetar som personalchef så denna intervjuguide testades därför inte. Däremot utförde vi en 
provintervju med en vän som befinner sig på chefsposition och testade då intervjuguiden 
avsedd för chefer. Det främsta syftet vi ville få fram från genom den provintervjun var att få 
möjlighet att testa vår intervjuguide och se förbättringsområden. Efter den provintervjun 
bytte vi plats på vissa frågeområden och frågor samt tog bort förutbestämda följdfrågor. 
Varför vi gjorde detta var för att vissa frågor föll sig mer naturligt att ställa i en annan ordning 
samt att följdfrågor föll sig naturligt att ställa ifall vi ville fylla ut svaret ytterligare. 
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3.4 Genomförande av intervjuer 

De åtta som intervjuades bokades in under två dagar, vi höll tre respektive fem intervjuer per 
dag. Trost (2010, s 65) talar om att platsen för intervjun är viktig då det kan påverka 
situationen mycket. Han anser att intervjun ska utföras i en ostörd miljö där intervjupersonen 
kan känna sig så trygg som möjligt. Vårt val av plats föll sig naturlig då vi utförde 
intervjuerna i just en ostörd och avskild miljö på myndigheten där deltagarna kunde känna sig 
trygga. Trost (2010, s 67) talar även om hur antalet intervjuare kan påverka situationen. För 
de som intervjuar är det tryggt att vara två, på så sätt får man stöd av sin kollega. Genom att 
man är två finns det även en större förståelse och kunskap inom ämnet, vilket medför positiv 
påverkan om intervjuarna är samspelta. Om det inte råder ett bra samspel mellan de som 
intervjuar kan det istället ha negativ inverkan. Att intervjuarna är fler än en kan utifrån den 
som intervjuas perspektiv vara något ofördelaktigt, den som intervjuas kan uppleva sig själv 
vara i underläge. Under våra uppsatsintervjuer var vi båda delaktiga, men bestämde att endast 
en av oss var den aktiva som ställde frågor. Den andra personen som var mer passiv visade 
ändå att den var en aktiv lyssnare samt kunde flika in med följdfrågor. Vi anser att detta blev 
ett bra upplägg då det fanns en tydlighet både för oss och för den som intervjuades vem som 
ställde de flesta frågorna. 

Lantz (2013, s 115, 118-119) talar om vikten av att styra intervjupersonerna, på så sätt får de 
som intervjuar fram den väsentliga information som krävs för att uppfylla syftet. 
Intervjupersoner kan ibland ta över kontrollen, dels genom att de är pratglada och blir då 
svåra att styra eller att de vill undvika att tala om vissa saker. Ett exempel som Lantz (2013, s 
119) nämner är att medietränade personer kan ha ett inövat sätt att svara på frågor. De vill 
gärna ta kontrollen och svarar allmänt på frågorna. Detta är något vi märkte av och tror att vi 
drabbades av. För att komma in på djupet försökte vi då omformulera frågor och ställa mer 
följdfrågor, vilket gjorde situationen lättare och medförde i vissa lägen ett mer ingående svar. 
Vi utgick som nämnt från de intervjuguider vi tidigare skapat (se bilaga 1 och 2). Inom 
intervjuguiden hade vi tydliga områden och vi berättade för intervjupersonen vilket område 
vi skulle komma in på härnäst under intervjuns gång. Vissa intervjupersoner talade mer öppet 
med längre svar än andra, på så sätt fick vi svar på frågor utan att behöva ställa dem. I andra 
intervjuer krävdes fler följdfrågor för att få svar på våra funderingar. Vi anser själva att våra 
intervjuguider fungerade bra i intervjusituationen, vi fick relevanta svar och den tid vi avsatt 
för intervjuerna var rimlig. Som tidigare nämnt räknade vi med en timme per intervju och i 
praktiken blev intervjuerna mellan 30 till 60 minuter.  

Vår vision var att spela in alla intervju för att få med all information och lättare kunna citera 
varje intervjuperson ordagrant. Trost (2010, s 74-76) talar om både för- och nackdelar med 
inspelning. Han anser, precis som vi, att genom en inspelning är det lättare att kunna återge 
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vad intervjupersonen har sagt korrekt. En nackdel kan däremot vara att det är tidskrävande att 
lyssna genom inspelningarna och att sedan få ned vad intervjupersonerna sagt på papper tar 
tid. Utskriften av många intervjuer kommer lätt upp i många sidor, å andra sidan anser Trost 
(ibid) att det inte är nödvändigt att skriva ut allt som sagts. Det går att göra anteckningar eller 
sammanfatta vart i inspelningen den viktigaste informationen finns. Vi hade sedan tidigare i 
samband med bokning av intervjuerna frågat intervjupersonerna om de ville bli inspelade. 
Trost (2010, s 75) nämner även här att det är viktigt att göra som intervjupersonerna vill, 
accepterar inte intervjupersonen en inspelning så får man hitta ett annat alternativ. Av våra 
intervjupersoner ställde sju av åtta personer upp på detta. Dessa spelades då in med hjälp av 
inspelningsfunktionen i en av våra datorer. Anledningen till att vi använde en dator och inte 
en mobiltelefon var säkerheten för att inte minnet skulle ta slut och material skulle riskeras att 
försvinna. Datorn placerades sedan vid sidan för att inte vara ivägen och vara distraherande 
för intervjupersonerna. Under intervjun med den person som inte ville bli inspelad förde den 
passiva intervjuaren som inte ställde frågor till deltagaren anteckningar.  

3.5 Bearbetning av data 
Trost (2010, s 147) talar om att det finns tre steg i arbetet med uppsatsen data. Första steget är 
att samla in själva datan, vilket vi gjort genom kvalitativa intervjuer. Nästa steg är att 
analysera datan genom att lyssna igenom inspelningar, transkribera inspelningen och läsa 
dessa. På så sätt börjar man analysera över materialet som samlats in i kombination med att 
tänka tillbaka på själva intervjusituationen, vad man såg och uppfattade där. När vi 
transkriberade vår data, som i enlighet med vad som vi tidigare nämnt och som Trost (2010, s 
75-76) anser, gick vi på rådet att inte skriva ned allt som sägs ordagrant. Vi fokuserade på att 
skriva ut de citat som ska användas i resultatet och är relevant dels för våra valda teorier, men 
även för nya upptäckter som gjordes. Övrig irrelevant information som exempelvis vad de 
arbetar med mer ingående skrev vi endast ned kortfattat då detta inte kommer att presenteras i 
resultatet. Vi har varit väldigt tydliga med att skriva ut vart i inspelningen i form av minuter 
och sekunder som informationen finns så det är lätt att gå tillbaka och lyssna igen. Efter 
transkribering och det tredje steget som Trost (2010, s 147)  nämner i arbetet med datan är att 
tolka det insamlade datamaterialet. Det ska tolkas genom teoretiska verktyg, vilket i vårt fall 
blir uppsatsens teoretiska referensram med de modeller, teorier och begrepp vi valt att 
använda oss av. Trost (2010, s 148) nämner vidare att dessa tre steg inte nödvändigtvis 
behöver ske i ordning, utan att de flyter in i varandra. Ett exempel på detta är att vi redan 
under intervjusituationen började analysera och tolka det intervjupersonen berättade. 
Eftersom frågorna skapades ur den teoretiska referensram vi valde att avgränsa oss till skedde 
en analys per automatik. Vi märkte tydligt att tankegångar sattes igång hos oss som 
intervjuare kring vilka svar som var intressanta att ha med i resultatet samt att vi kom på 
följdfrågor under intervjuns gång för att öka förståelse och bredden på deras svar.  
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För att sedan analysera den transkriberade texten blev vi inspirerade av den analysmetod som 
kallas för Grounded theory. Denna analysmetod bygger på att man förutsättningslöst skapar 
teorier och begrepp utifrån insamlad data enligt Corbin och Strauss (2015, s 1). Eftersom vi 
utgår från en befintlig teoretisk referensram när vi dels utför undersökningen men även när vi 
analyserar datan benämner vi endast denna analysmetod som något vi blivit inspirerade av. 
Corbin och Strauss (2015, s 58-64) beskriver att i denna metod används verktyg för att 
analysera intervjumaterialet. För att göra det granskas materialet och delas in i vad författarna 
kallar för concepts, det vill säga sina grundbegrepp. För att analysera vår transkriberade data 
utifrån inspelningarna av det som sagts under intervjuerna granskade vi texten för att finna 
svar som kunde placeras in i våra redan förutbestämda grundbegrepp. Våra grundbegrepp är 
baserade på de teorier vi valt att använda oss av, det vill säga work life balance, 
teknikanvändande/fria arbetet, roller, organisationskultur, socialt stöd samt krav/kontroll/mål/
arbetsbelastning. Vi var samtidigt öppna för att hitta nya upptäckter som kunde vara relevant 
för resultatet. Då fann vi exempelvis intressanta svar om möteskulturen vid myndigheten, 
vilket även det blev ett grundbegrepp i vår analys. I transkriberingen färgkodade vi våra 
begreppsområden, det vill säga urvalets svar som passade in under exempelvis 
organisationskultur. På så sätt blev det lättare för oss att ha en tydlig översikt vad urvalet sagt 
om de olika områdena samt lättare kunna koppla materialet till den teoretiska referensramen i 
resultat- och analyskapitlet. Detta sätt att arbeta på faller främst inom ramen för ett deduktivt 
synsätt. Deduktion innebär enligt Trost (2010, s 37) att man utgår från det generella till det 
specifika. Man använder sig av teorier som utgångspunkt och utifrån teorin skapas generella 
antaganden om verkligheten. Precis som Patel och Davidson (2011, s 23) vidare beskriver att 
redan befintlig teori bestämmer vilken information som ska samlas in, hur denna ska tolkas 
samt hur teorin kopplas till resultatet. Detta sammanfattar vår utgångspunkt i 
databearbetningen eftersom vår teoretiska referensram blir vår utgångspunkt baserat på 
uppsatsens syfte och frågeställningar. De valda teorierna krävs för att uppfylla syftet och vi 
placerar de utvalda teorierna, begreppen och modellerna på det empiriska 
undersökningsområdet. På så sätt blir därför vårt angreppssätt deduktion, de frågeställningar 
vi skapat undersöks i praktiken genom att utföra kvalitativa intervjuer.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Traditionellt innebär validitet enligt Trost (2010, s 133) att exempelvis de frågor som ställs 
under en intervju ska mäta det man avser att mäta eller vill ta reda på. I vårt fall bygger våra 
intervjuguider på den teoretiska referensram som presenteras i andra kapitlet, vilket i sin tur 
är valda teorier utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Så i det avseendet anser vi att 
validiteten är uppfylld. Begreppet validitet inom kvalitativa studier beskrivs vidare av Patel 
och Davidson (2011, s 105-109) som en samlad värdering av hela undersökningen. 
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Uppsatsens samtliga delar måste analyseras för att få fram om det råder hög eller låg grad av 
validitet. Validiteten präglar därför val av teoretiska utgångspunkter, urval, insamlingsmetod 
samt hur resultat och analys har presenterats. Det som även värderas är om forskaren på ett 
trovärdigt sätt har tolkat det som har undersökts och att man kopplar sin tolkning på ett som 
som forskaren kan argumentera för. Man talar även om kommunikativ validitet, det vill säga 
att läsaren kan uppfatta syftet och kunna skapa sig en förståelse för ämnet. Det är även viktigt 
att de som undersökts svar är korrekta, det vill säga att deras citat inte har tagits ur sitt 
sammanhang. Vi anser att vår uppsats präglas av validitet även här när vi gör en samlad 
bedömning av undersökningen. Den undersökningsmetod, urval, teoretisk referensram samt 
vår analys av materialet är i hög grad relevanta för att få våra frågeställningar besvarade. Vi 
har även citerat och använt urvalets svar på ett korrekt sätt i vårt resultat- och analyskapitel.  

Begreppet reliabilitet inom kvalitativa metoder och intervjuer handlar enligt Trost (2010, s 
131-133) om att situationerna vid intervjutillfället har utförts på ett stabilt sätt. Detta innebär 
exempelvis att intervjun inte utsatts för ett slumpmässigt inflytande som kan påverka 
uppsatsen och att man som intervjuare ska eftersträva att situationen ska vara likadan för alla 
som intervjuas. Som intervjuare ska man tänka på att frågorna ställs på samma objektiva sätt 
till de som intervjuas. Eftersom kvalitativa undersökningar, i det här fallet intervjuer, utförs 
människor emellan kan det dock uppstå att alla intervjuer inte blir på exakt samma sätt. 
Eftersom vi människor inte är statiska utan aktiva kan det förekomma skillnader mellan 
intervjuer, men det väsentliga är däremot att fånga den intervjuades oföränderlighet i sitt 
beteende, åsikter eller föreställningar. Därav talar man om att alla intervjuade ska få 
möjlighet till samma intervjusituation och en strävan efter att faktorer inte ska påverka 
intervjupersonen. Genom att vi utförde våra intervjuer, som nämnt tidigare, i en avskild och 
trygg miljö vid myndigheten fick alla  intervjuade samma möjlighet till en ostörd omgivning. 
Vi tror därför inte att själva intervjusituationen eller den valda platsen hade någon inverkan 
på de intervjuades svar, på så sätt fanns hög reliabilitet. Alla intervjuade fick de frågor som 
planerats utifrån de olika intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2), men däremot ställde vi i vissa 
intervjuer fler följdfrågor. Detta var dels för att få samtalet mer flytande om intervjupersonen 
nämnde ett intressant område, men även att vissa intervjupersoner svarade fåordigt på våra 
utgångsfrågor. Då krävdes att vi ställde ytterligare frågor för att kunna gräva djupare och få 
fram väsentlig information för att kunna besvara våra frågeställningar. Som tidigare nämnt är 
vi människor inte statiska och vi ville undvika att intervjusituationen skulle vara statisk, vi 
ville ha utrymme och möjlighet att ställa just följdfrågor för att få en mer flytande och 
naturlig diskussion med våra intervjupersoner. Dels för att visa oss intresserade av deras svar, 
men även för att utöka möjligheten att ha mer material att analysera samt få in fler perspektiv 
i uppsatsen som kan skapa nya idéer och infallsvinklar. Alla frågor, oavsett de som finns med 
i intervjuguider eller inte, ställdes på ett objektivt sätt och därför uppfyller vi även där 
reliabilitet.  
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3.7 Diskussion om forskningsetik 
Vi har under vårt uppsatsarbete haft den forskningsetiska aspekten i bakhuvudet från början 
till slut. Patel och Davidson (2011, s 62-63) beskriver att forskningsetiken ska innefatta dels 
själva uppsatsen, det vill säga att den uppfattas som trovärdig, inriktar sig på relevanta frågor 
samt att hög kvalitet levereras. Denna aspekt innebär också att de som undersökts inte får 
utsättas för skada på något sätt. Detta individskydd består inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning av fyra etikregler. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet är den första regeln och beskrivs enligt Vetenskapsrådet (u.å., s 7-14) som 
att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om syftet och genomförande av 
undersökningen. Det ska även framgå att deltagandet är frivilligt och att den data som samlas 
in inte används på något annat sätt än till den informerade undersökningen. Den andra regeln, 
samtyckeskravet, innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 
undersökningen. De som tillfrågas om att delta i undersökningen har lika stor rätt att avgöra 
om de vill medverka eller inte, som att avbryta undersökningen när de väl påbörjat sitt 
deltagande. De ska inte utsättas för påverkan eller övertalning, utan samtycket ska ske 
valfritt. Den tredje regeln handlar om konfidentialitetskravet, vilket innebär att deltagarna ska 
behandlas konfidentiellt och personuppgifter ska hanteras så utomstående inte kan ta del av 
dem. Detta innebär i praktiken att deltagarna ska avidentifieras så att de ej kan identifieras 
samt att hantering av uppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt. Den fjärde och sista regeln är 
nyttjandekravet, vilket innebär att insamlad data endast får användas för forskningens 
ändamål.  

För att uppfylla dessa etiska riktlinjer bad vi inledningsvis vår kontakt vid myndigheten att 
informera om uppsatsen vid ett personalmöte. Hen berättade då om uppsatsens syfte och hur 
insamlad data vid intervjuer skulle användas. Vi berättade även innan varje enskild intervju 
påbörjades övergripande undersökningens syfte samt vilka områden vi skulle ställa frågor 
inom. På så sätt uppfylldes informationskravet inledningsvis. Deltagarna fick som tidigare 
nämnt under avsnitt 3.2 själva anmäla sig till vår kontaktperson om de ville ställa upp och 
sedan fick vi ta del av kontaktuppgifter till dessa deltagare. På så sätt uppfylls 
samtyckeskravet eftersom cheferna frivilligt fick anmäla sig om de ville medverka i 
undersökningen. I samband med att vi även bokade in deltagarna via mejl till 
intervjutillfällen fick de även frågan om de kunde tänka sig att bli inspelade. Vi informerade 
då syftet med inspelningen och hur materialet i så fall skulle hanteras, det vill säga endast av 
oss och specifikt för denna undersökning. Vi informerade även om att uppgifter om vilken 
myndighet undersökningen avser samt information om deltagarna personligen skulle 
avidentifieras i själva uppsatsen. På så sätt skulle det varken internt eller externt gå att 
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identifiera vem som svarat vad. I och med detta uppfylldes även konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Dock blir det ett undantag med personalchefen eftersom hens identitet pekas 
ut internt. Detta är något vi har fått samtycke att få göra av hen personligen eftersom det 
medför att vi kan berätta om personalarbetet och dess funktion separat. Detta var en god 
förförståelse för vår del, dels för att uppfatta chefernas situation utifrån personalchefens 
perspektiv samt få ta del av formella bestämmelser. Detta kommer inledningsvis i uppsatsens 
resultat- och analys kapitel redovisas för att man som läsare ska få större förståelse för 
myndigheten.  

!28



4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras vårt resultat, det vill säga de svar vi fått fram genom intervjuer med 
cheferna på myndigheten. Dessa svar kommer vi nedan att koppla till och analysera utifrån de 
teorier, begrepp och modeller som tidigare presenterats i uppsatsens teoretiska referensram. 
Vi kommer att påbörja kapitlet med att redogöra för den information vi fått fram genom 
intervjun med personalchefen. Denna intervju var för att skapa en större förståelse för chefers 
situation vid myndigheten kring krav, tillgänglighet, ansvar, riktlinjer och stöttning. Vi 
kommer sedan att gå in på hur cheferna upplever arbetet, sin egen påverkan och det sociala 
stödet från andra kollegor. Detta kommer att kopplas till Karasek (1979) samt Karasek och 
Theorells (1990) krav/kontroll-modell med dimensionen socialt stöd. Detta för oss vidare in 
på balansen mellan arbetsliv och privatliv, Goffmans (2007) rollteori och hur det fria arbetet 
upplevs. Efter detta presenteras hur cheferna använder sin teknik, det vill säga telefon och 
mejl utanför arbetet. Vi kommer sedan koppla teknikanvändandet till Scheins (2004) teori om 
organisationskultur och vilken påverkan den har. Till sist presenteras andra upptäckter vi gjort 
under intervjuerna om att det råder en mötestät kultur vid myndigheten samt hur öppenheten 
ser ut kring värderingar. Dessa upptäckter kommer precis som teknikanvändandet att kopplas 
till Scheins (ibid) om organisationskultur och dess strukturella nivåer.  

4.1 Personalchef 
Personalchefen beskrev sin roll som att driva, utveckla och leda de processer som ligger inom 
personal- och arbetsgivarområdet samt allt från att attrahera och rekrytera nya arbetstagare 
till avveckling. Alla chefer vid myndigheten, inklusive personalchefen, har 
förtroendearbetstid. Detta innebär att man själv reglerar sin arbetstid och att det inte finns 
några fasta arbetstider, men det är viktigt att vara på plats när verksamheten behöver det. I 
praktiken innebär det att vara tillgänglig under kontorstid när de arbetstagare som varje 
enskild chef har personalansvar över är på plats.  

Det finns ingen förväntan om att man ska göra mer än sina 40 timmar, det kanske blir 50 timmar 
en vecka och 30 en annan [...] men det ska inte bli mer än 40 timmar per vecka över tid. Vi vill 
inte att chefer eller medarbetare ska jobba mer än sina timmar [...] förtroendearbetstiden innebär 
att var och en tar eget ansvar för sin arbetstid och att vi inte kan se den faktiska tiden [...] det 
bygger på en dialog mellan respektive chef och dennes chef, [...] man kanske väljer att jobba några 
timmar på kvällen för att vara mer tillgänglig för sina medarbetare dagen efter, det finns ju ett val i 
det där också. [...] Det är ett större ansvar att vara chef, det är fler som är beroende av dig. Det gör 
i sig att du inte riktigt kan styra över hur mycket jobb du har och det kan göra det svårare att hålla 
balansen. Sen har du också större frihet då att förlägga arbetstid när det passar. (Personalchefen). 

När personalchefen berättade vidare om krav kring tillgänglighet gäller detta när man som 
chef är i tjänst, det finns då en förväntan om att man svarar på mejl eller i telefon inom rimlig 
tid. Men det finns däremot ingen förväntan eller krav på att man ska finnas tillgänglig på 
kvällar eller helger. Diskussion fördes för några år sedan kring behov av en policy för att 
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tydliggöra att det inte finns någon förväntan på medarbetare om tillgänglighet utanför 
arbetstid. De valde då att inte skapa en formell policy utan istället är detta något man ska föra 
dialog om, att det inte är varken krav eller förväntan på att finnas tillgänglig när man gått 
hem för dagen. “Policys kan det lätt bli för mycket av” berättade personalchefen. När vi 
sedan kom in på hur cheferna i praktiken är tillgängliga utanför arbetet blev svaret att det 
varierar och att cheferna hanterar det olika. 

Ledningsgruppen jobbar nog mer hemma [...] jag ser ju hur mejlväxlingen inom gruppen ser ut en 
söndag till exempel eller en kväll eller så [...] men vi försöker att inte mejla till enhetschefer eller 
medarbetare på kvällar och helger. Jag tror dock att alla enhetschefer jobbar hemma någon gång då 
och då. [...] Om jag skulle mejla en chef en sen kväll eller helg är det ganska stor sannolikhet att 
den svarar. [...] Jag tycker de som kan stänga av arbetet och värna sitt privatliv är duktiga. Jag 
själv är inte jättebra på det. (Personalchefen). 

Personalchefen berättade vidare att det är många parallella uppdrag för cheferna i deras 
arbete, “cheferna ska svara upp mot verksamhetens krav, medarbetarnas krav och ledningens 
krav [...] cheferna har många saker på sitt bord, vilket gör att det i perioder blir ganska 
pressat”. När vi sedan frågade vidare om vilket praktiskt eller emotionellt stöd som finns att 
tillgå för cheferna berättade personalchefen om att man kan gå till sin egen chef eller 
personalavdelningen för att få stöttning. Alla chefer har även tillgång till coacher och 
chefshandledning, samt att det går att få olika former av stöd från företagshälsovården.  

Intervjun med personalchefen har ökat förståelsen för hur det formellt ser ut kring förväntad 
arbetstid, krav och förväntningar på tillgänglighet utanför arbetsplatsen samt om det finns 
någon policy för detta. Även vilka former av sociala stöd som finns att tillgå för cheferna. Vi 
kommer nu i nästkommande avsnitt att redogöra för vad de övriga cheferna har svarat på den 
intervjuguide (se bilaga 2) som inte är riktade specifikt till personalchefen. Cheferna har fått 
frågor om upplevd balans samt de olika faktorer som påverkar som vi valt att undersöka. Vi 
kommer börja med att presentera hur krav och kontroll såg ut  bland cheferna. Detta är för att 
redovisa grunden för hur cheferna upplever tydligheten i sitt arbete, egen påverkan samt 
arbetsbelastning. 

4.2 Krav och kontroll 
Vi har tidigare i uppsatsens teoretiska referensram presenterat Karaseks (1979) krav/kontroll-
modell. I denna modell är balansen mellan ställda krav och möjlighet att ha kontroll över sitt 
arbete en viktig aspekt för trivsel. Själva modellen är en fyrfältare (se figur 1) för att 
förtydliga relationen mellan arbetets krav och den egna kontrollen över sina arbetsuppgifter. 
Vi har under intervjuerna frågat vårt urval om det upplevda kravet, vilket har genererat 
relativt lika svar. Alla intervjuade delar åsikten om att det är tydliga krav och de vet vilka mål 
som ska uppnås inom ramen för deras arbete. För att kunna ta reda på hur höga kraven är har 
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vi frågat cheferna hur de upplever sin arbetsbelastning just nu, vilket har genererat väldigt 
skilda svar. 

Bra, det är en rimlighet i uppdraget och rimlighet i förutsättningar för att klara det. (Chef 1)  
Jag triggas av att ha mycket att göra […] är väldigt snabb [skrattar till] och jag tränar själv på att 
bli långsam. (Chef 2). 
Tycker fortfarande att jag har väldigt mycket att göra, svårt att hinna med under dagarna […] 
sällan tid att reflektera, allt går väldigt snabbt. (Chef 3). 
Ja men den är hög, å andra sidan så beror det ju på hur man påverkas av sånt också och jag är van 
med en hög belastning. (Chef 4). 
Jag har ju en ganska hög arbetsbelastning, men sen om det är en arbetsbelastning som jag tar på 
mig själv för jag är en ambitiös människa, eller om det är en faktiskt arbetsbelastning [...] som 
säger att det här ska jag göra. (Chef 5). 

Utifrån de intervjuades svar är det med andra ord skilda meningar och överlag verkar 
arbetsbelastningen och kraven vara relativt höga. Hur de sedan påverkas av det och vad det 
egentligen har att göra med kan skilja sig mellan cheferna. Som de nämner i citaten ovan kan 
arbetsbelastning variera i upplevelse om man påverkas av det mer eller mindre samt att kan 
kan ha att göra med hur ambitiös man är som person. För att vidare kunna placera in cheferna 
i Karaseks (1979) fyrfältare har vi frågat cheferna om den upplevda kontrollen genom att 
ställa frågor om den egna påverkan på sitt arbete. Där är alla chefer eniga om att man kan 
påverka sitt arbete i hög grad. Så utifrån chefernas svar om krav, arbetsbelastning och 
kontroll väljer vi att placera in dem i fyrfältaren i den ruta som Karasek (ibid) benämner som 
aktiva arbeten (se figur 1). Aktiva arbeten präglas av höga arbetskrav men med stor egen 
påverkan där arbetstagaren själv kan kontrollera sitt arbete. Karasek har kommit fram till att 
aktiva arbeten associeras med tillfredsställelse och minskad depression.  

Vi har tidigare i vår teoretiska referensram presenterat kritik mot krav/kontroll-modellen 
genom den åsikt Näswall et al. (2008, s 3) lyft fram. Kritiken bygger på slutsatsen om att hög 
grad av krav och kontroll alltid leder till något fördelaktigt, men det kan istället bli en 
belastning för arbetstagaren om den egna kontrollen och påverkan inte kombineras med 
tydlighet i arbetet. Det kan då skapas en stress om man själv ska uppfinna sitt arbete genom 
den höga graden av kontroll. Alla chefer är enligt intervjuerna överens om att det finns en 
tydlighet, chef tre talade exempelvis om att “det är väldigt välorganiserat och strukturerat 
här”. Andra chefer berättade även om hur de upplever sin egna påverkan och kontroll: 

Arbetet är främst styrt av min egna och chefens förväntan. Arbetet blir så tydligt som jag själv 
väljer att göra det, vilket är en frihet. (Chef 6).  
Det finns även chefer som lyssnar på en och det är jätteviktigt […] det är viktigt att känna att man 
har det förtroende hos folk runt omkring […] jag känner mig hörd. (Chef 7). 

4.2.1 Socialt stöd 
Något annat Näswall et al. (2008, s 3) redogjort för och som vi tidigare tagit upp i uppsatsens 
teoretiska referensram är möjligheten att få tillräckliga resurser. Egen kontroll i kombination 
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med tillräckliga resurser är något positivt men det motsatta kan bli något negativt och 
upplevd stress. För att ta reda på detta frågade vi cheferna om möjligheten till att få praktiskt 
stöd i arbetet eller annan form av socialt stöd kopplat till hög arbetsbelastning. Varför vi är 
intresserade att undersöka detta är på grund av Karasek och Theorells (1990) påbyggnad av 
krav/kontroll-modellen, som tidigare skapades av Karasek (1979) enbart, genom att addera 
dimensionen  socialt stöd. Socialt stöd är en av de viktigaste aspekterna kopplat till hur låg 
eller hög grad av stress arbetstagaren upplever. Högre socialt stöd ger lägre stressnivå. De 
delar upp det sociala stödet i två dimensioner, det socioemotionella stödet och det 
instrumentella stödet. I det här fallet blir det instrumentella stödet intressant då det 
kännetecknas av praktiskt stöd, det vill säga hur arbetstagarna stöttar och hjälper varandra i 
arbetsuppgifter på eget eller delegerat initiativ. De flesta cheferna vid myndigheten var eniga 
om att det är svårt att få praktisk avlastning eftersom man arbetar med så många olika saker. 
Vissa av cheferna kan delegera det praktiska arbetet ner till sina medarbetare, men chef fyra 
nämnde då att “problemet är ju då att det är någon annan som får hög arbetsbelastning, så det 
får man tänka lite granna på naturligtvis. Så att man också förstår hur det ser ut på andra 
sidan på något vis”. Chef fem berättade för oss att det skulle behövas mer administrativt stöd 
än vad som erbjuds i dagsläget, det borde finnas mer eller andra resurser att tillgå. I övrigt 
upplevde cheferna att man kan få praktiskt stöd i form av att stötta och bolla idéer med 
varandra, men inte rent praktiskt stöd i att arbetsuppgifterna utförs av någon annan.  

Det socioemotionella stödet som Karasek och Theorell (1990) även talar om innebär sådant 
som är kopplat till det känslomässiga och psykologiska Detta kan vara socialt stöd, 
deltagande och tillit mellan arbetstagarna. Detta är något vi frågat cheferna om, hur de 
upplever det sociala stödet rent emotionellt. Här var alla cheferna eniga om att denna form av 
stöd finns, men att den främst är kopplad till själva arbetet. Chef ett berättar att hen har fått 
både emotionellt stöd och praktiska tips, exempelvis att man kan lägga upp arbetet på ett visst 
sätt som hen sedan har tagit åt sig och tänkt på under senare tillfällen. Chef sju berättade även 
att “det är ju en avlastning att man kan prata om svåra frågor som rör medarbetare. Då är man 
inte ensam och kan lättare hantera problem [...] de på personalavdelningen stöttar även 
fantastiskt när man känner sig lite vilsen och behöver goda råd”.  

4.2.2 Sammanfattning krav, kontroll och socialt stöd 

Utifrån Karaseks (1979) krav/kontroll-modell och den fyrfältare som skapats för att 
förtydliga modellen är att chefernas arbete vid myndigheten kan ses som aktivt (se figur 1). 
De har höga krav men samtidigt hög kontroll och egen påverkan, vilket enligt Karasek (ibid) 
ses som något positivt och tillfredsställande. Det finns även en tydlighet i arbetet genom att 
det är en arbetsplats som präglas av struktur och cheferna är eniga om att man är medvetna 
om förväntningar, krav och mål. I det sociala stödet, vilket tidigare nämnt är en utökad 
dimension av modellen (Karasek och Theorell 1990), finns ett gott emotionellt stöd. Det är 
ingen av cheferna som talade om att detta är något som saknas, tvärtom finns det alltid 
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emotionellt stöd att få. Cheferna upplevde däremot att det ibland saknas praktiskt stöd på 
grund av deras olika uppdrag och arbetsuppgifter, men att de däremot stöttar varandra genom 
att bolla idéer och tankar. Det saknas med andra ord tillräckliga resurser för vissa av cheferna, 
vilket tidigare nämnt och som Näswall et al. (2008, s 3) talar om kan leda till upplevd stress. 
Detta för oss vidare in på chefernas balans mellan arbete och privatliv eller om de 
förväntningar och krav som finns kan leda till en obalans. 

4.3 Att balansera arbete och privatliv  

Chef fyra berättade för oss att “jag arbetar när det behövs, höll jag på att säga. Men, så är det 
ju”. Alla chefer präglas av, sedan tidigare nämnt, en överenskommelse om 
förtroendearbetstid. Detta innebär att vi inte i förväg visste hur många timmar i veckan som 
de faktiskt arbetade, enbart att personalchefen delat förväntningen om att cheferna ska arbeta 
40 timmar per vecka som snitt. Så, när vi frågade cheferna om de skulle kunna uppskatta sin 
egna genomsnittliga arbetstid per vecka, varierade svaren väldigt: 

En halvtimme extra om dagen ungefär. (Chef 1).  
Vågar inte ge något snitt, men det är mer än 40 timmar i alla fall. (Chef 2).  
Jobbar nu 40 till 45 timmar. (Chef 3).  
Närmare 50 än 40 skulle jag tro. (Chef 4).  
I snitt kanske 9 till 10 timmar om dagen, på fredagar lägger jag 8 timmar. (Chef 5).  
Lägger cirka 10 timmar i veckan utöver 40 timmar, på att arbeta hemifrån. (Chef 6).  
Jag snittar nog på 11 timmar om dagen, tror jag, ungefär. (Chef 7).  

Chef ett bokförde sin arbetstid, vilket gjorde att hen kunde svara väldigt specifikt på att 
övertiden utöver de förväntade 40 timmarna ligger på två och en halv timme. Denna övertid 
var även något som chefen försökte kompensera sig för under mindre stressiga perioder, och 
även för att känna att man har rätt till kompensation utan dåligt samvete. Chef sju hade även 
tidigare bokfört sin arbetstid, men slutat för hen blev så deprimerad över all tid som las på 
arbete och kände att detta kommer man aldrig hinna kompensera sig för. Istället så slutade 
chefen med denna strategi och gick mer på en känsla av när man skulle gå till jobbet samt gå 
hem.  

När vi sedan blickar tillbaka på hur mycket tid cheferna arbetar i veckan ser vi att chef ett och 
två ligger i underkant i jämförelse med sina kollegor, även fast vi inte lyckades få fram ett 
precist svar ifrån chef två. Men, vi fick dock reda på att hen var duktig på att kompensera sig 
genom svaret “jobbar jag så jobbar jag, jag kan sitta kvar någon timme [på kontoret], men 
sedan tar jag min ledighet, […] jag tar alltid tillbaka mina timmar, det är inget jag skänker 
bort”. 

Chef ett berättade att det funnits en tanke om att känslan av balans mellan arbete och privatliv 
inte skulle vara långvarig, men att den hittills hållit i sig. Chefen hann även med många 
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fritidsintressen och nämnde aldrig något som inte hanns med. Chef två berättade om att hen 
fyller sina helger med många aktiviteter och då kopplar bort arbete i så stor grad som möjligt. 
Upplevelsen av balans är väldigt individuellt, precis som (Allvin et al. 2006, s 128) tar upp 
beror det på vad ens privatliv fylls med och att när en balans upplevs ger detta ett välbehag. 
Vi tror att en faktor till att chef ett och två upplever balans grundar sig i att de hinner med allt 
som de vill göra under sitt privatliv. Något som Noon, Blyton och Morell (2013, s 340-343) 
definierar som balans, att ingen sfär blir lidande. Känslan av balans och obalans anses vara 
individuell. Detta tycker vi är en väldigt viktig faktor att se till, eftersom det gör oss 
medvetna om att vi inte enbart kan se till hur mycket tid cheferna arbetar i veckan, vi måste 
även se till den egna upplevelsen av balans. Skulle vi enbart titta på arbetad tid, skulle vi 
ifrågasätta varför inte chef tre upplevde balans. Men detta tolkar vi utifrån vår teoretiska 
förförståelse som något som grundar sig i att hen inte hinner allt som man egentligen vill i 
privatlivet genom chef tres svar “Jag tycker väl [...] att jag jobbar lite väl mer än jag ska. Det 
jag inte hinner med är mitt privatliv. Det är inte så extremt som det har varit”.  
 
Av de sju cheferna vi intervjuade var det två chefer som höll fast i åsikten om att de hade en 
balans mellan arbete och privatliv under hela intervjun, detta var alltså chef ett och två. Chef 
fyra ändrade sitt svar från att säga att hen upplevde balans, till att inse att man ville arbeta 
mindre. Detta har vi läst ut genom följande intervjusvar från chef fyra “jobbet tar faktiskt lite 
för mycket tid [...] man tänker väl att nu behöver man väl inte hålla på så här längre. Men än 
har jag inte kommit ur de, ekorrhjulet snurrar på. Delvis naturligtvis självvalt. Man blir i den 
fora som man är på något sätt”.  

Under intervjuerna tog flera chefer upp att även om de arbetade mycket så tycker de att livet 
fungerar, men med en längtan att hinna med mera utanför arbetstid. Vi tolkar det som att de 
trots upplevd obalans, får livet att gå ihop genom att privatlivet blir lidande. Vilket stämmer 
in med definitionen av obalans enligt Noon, Blyton och Morell (2013, s 340-343), nämligen 
att en av livets sfärer blir lidande. Konsekvenser av detta är att det kan bli ett stresspåslag 
enligt Allvin et al. (2006, s 128), detta tycker vi att vi kan se från chefernas svar när de pratar 
om hur obalans avspeglar sig hos dem: 

 
Det får [...] en konsekvens att jag inte tränar ordentligt, att jag inte riktigt prioriterar det. Att jag 
inte kan bestämma mig för att prioritera det. (Chef 5).  
Finns dagar då man är trött [...] efter jobbet, och man bara vill komma hem till ett tomt hus. Andra 
aktiviteter får man prioritera bort just nu, eftersom tiden inte räcker till. (Chef 6).  
Definitivt tar arbetet tid av privatlivet, […] jag gör ingenting privat på arbetet, vilket gör att det är 
väldigt lite tid att göra andra saker när man väl kommer hem. (Chef 7).  

Som tidigare nämnt av Allvin et al. (2006, s 105) så är arbete och privatliv två olika sfärer 
som påverkar varandra i form av att återhämtning kan behöva ske efter arbetet i privatlivets 
sfär. Detta såg vi hos flera chefer vid hög arbetsbelastning, då framkom effekter hos cheferna 
med obalans som sömnsvårigheter, allmän trötthet under privatlivets sfär och även tidigare 
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utbrändhet. Detta är olika former av ohälsa som Allvin et al. (2006 s, 128) redogjort för som 
ytterligare konsekvenser av upplevd obalans. Skillnaden mellan de chefer med upplevd 
obalans och de som upplevde balans är att de aldrig nämnde att den privata sfären blir 
lidande. De berättade istället om sin strategi vid hög arbetsbelastning att de ändrade om i sina 
resurser för att få arbetet att gå ihop, vilket i praktiken handlade om att delegera vidare 
arbetsuppgifter. 

Den privata sfären påverkar oundvikligt arbetets sfär (Allvin et al. 2006, s 105). Alla chefer 
har barn i olika åldrar och av de med upplevd obalans fanns det både chefer med småbarn och 
de med vuxna barn. Men, ingen av cheferna med upplevd balans har småbarn, något som 
definitivt kan vara en bidragande faktor till balans. Att familjesituationen kan vara en 
bidragande faktor till balans mellan arbete och privatliv är något som Ann-Kristina Løkke 
och Henning Madsen (2014) kommit fram till i sin studie som presenteras i uppsatsens 
bakgrund. På grund av sekretess kan vi inte peka ut vilka av cheferna som har småbarn i vår 
undersökning, men vi kan se att ingen av de chefer med småbarn upplever en balans mellan 
arbete och privatliv. Ens familjesituation har därför absolut en bidragande faktor till balansen. 
De chefer med upplevd obalans med småbarn, kan även ha en förklaring i tidigare studie av 
Wepfer et al. (2015, s 3, 9), där enkäter visat på att den största obalansen var när man 
förväntades vara i toppen av sin karriär samtidigt som barnen var små.  
 
När vi frågade cheferna kring ansvarsuppdelning i hemmet blev vi förvånade av de jämställda 
svar vi fick, samtidigt som man behöver ställa sig kritiska frågande om detta var socialt 
önskvärda svar eller inte. För att avgöra detta skulle vi behöva utföra en observationsstudie, 
därför kommer vi att utgå ifrån de svar vi fått. Alla chefer vi intervjuat förutom en delade lika 
med sin partner kring hushållssysslor samtidigt som båda lönearbetade på heltid. Detta visar 
en mer modern ansvarsuppdelning i hemmet i linje med studie av Kinnunen & Mauno (2008, 
s 126). Denna goda jämställdhet resulterar dels i en högre inkomst för familjen, men baksidan 
är att få tiden att räcka till. Denna konsekvens ser vi som ytterligare en förklaring till att 
majoriteten upplevde en obalans. Enbart en av cheferna erkände att hens partner drog ett lite 
tyngre lass i hushållsarbetet, likt arbetstagare i Hochschilds (2001, s 37-40) kvalitativa studie 
som innefattade intervjuer och observationer. Vi såg inte att arbetet användes som en flykt 
ifrån det obetalda hemarbetet för denna chef som i Hochschilds studie (ibid), utan vår 
tolkning av hens prioriteringar handlade mer om ett överengagemang i arbetet. Om detta 
beror på att vår undersökning enbart innefattade intervjuer och inte observationer är bara 
något vi kan spekulera kring. Dock upplevde chefen att hen kunde vara sig själv mest i 
hemmet trots sitt överengagemang, vilket innebär en medvetenhet om att man agerar en roll 
som chef, något som vi vidare kommer diskutera vidare i nästa stycke som handlar om 
rollteorin.  
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4.3.1 Livets olika roller 
De chefer som upplevde en obalans var medvetna om att de gick in i en roll på arbetet, deras 
publik blir sina kollegor i koppling till Goffmans rollteori (2007, s 25-29, 101-103). Dessa 
chefer kan kategoriseras som cyniska rollspelare enligt Goffmans rollteori (ibid). Detta 
innebär i praktiken att när de är på arbetet är dem i den främre regionen av sitt uppträdande 
och är medvetna om att de inte kan visa hela sin sanna identitet. Där det finns tid för 
återhämtning och avkoppling är då i den bakre regionen av uppträdandet, det vill säga 
hemmet. Hos de chefer som agerar sin roll många timmar utöver den förväntade arbetstiden 
på kontoret, minskar automatiskt ner på tiden i den bakre regionen där återhämtning sker. 
Precis i linje med Allvin et al. (2006, s 105) studie att återhämtning från arbetet kan behöva 
ske i privatlivets sfär. Dessa fem chefer upplevde att de kan vara mest sig själva i privatlivets 
sfär i hemmet, vilket vi i koppling till Goffman (2007, s 25-29, 101-103) klassar som deras 
bakre region. Genom att ta med sig sin arbetstelefon hem och även i vissa fall arbeta aktivt, 
ges även publiken, det vill säga kollegorna, åtkomst till den bakre regionen. Detta kan ge 
konsekvensen att de inte får den ostörda förutsättningen för avkoppling. Vilket då skulle 
kunna vara ytterligare en förklaring till att det upplevs en obalans hos dessa chefer.  
 
I koppling till Goffmans (2007, s 25-29, 101-103) rollteori så tror vi att utifall någon av de 
chefer som arbetar mycket upplevt sig vara en uppriktig rollspelare så hade inte det funnits en 
medvetenhet om en obalans mellan de olika sfärerna. Detta eftersom ens roll som chef 
upplevs vara en del av sin identitet och en medvetenhet om att träda ur rollen hade saknats. Vi 
fann tyvärr ingen i empirin som upplevde sig alltid vara en uppriktig rollspelare, utan enbart 
de som pendlade från att vara uppriktiga och cyniska rollspelare. Dessa var de chefer som 
upplevde balans: 

 
Ja, jag tror inte det är så jättestor skillnad på mig hemma och på jobbet faktiskt. Det är klart man 
som chef har en roll, och ibland får man spela den på ett sätt som förväntas av en. (Chef 1).  
Det är helt lika […] mitt grundbeteende och mitt anpassade beteende går hand i hand. [...] Jag 
känner att jag alltid är mig själv. (Chef 2). 

Vi ser här att de pendlar mellan att vara cyniska rollspelare och uppriktiga rollspelare i 
koppling till Goffman (2007, s 25-29). Detta innebär att man ibland upplever att man är helt 
sig själv som chef, alltså en uppriktig rollspelare. Samt att man ibland är medveten om att 
man får anpassa sig eller spela en roll i vissa situationer, vilket då klassas som en cynisk 
rollspelare. Att de pendlar mellan dessa två roller tror vi är en bidragande faktor till att de kan 
upprätthålla en balans genom att sätta gränser mellan arbetets och privatlivets sfär.  
 
För att få möjlighet till återhämtning och avkoppling så är en förutsättning att publiken, vilket 
i detta fall blir ens kollegor, inte ges tillträde till den privata sfären. Chef ett och två var 
duktiga på att försöka upprätthålla gränserna genom att inte låta sin publik få följa med in i 
den privata sfären. Något som är ett krav för att kunna träda ur sin roll enligt Goffman (2007, 
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s 25-29, 101-103). För att helt skärma av och faktiskt kunna sätta gränser mellan den bakre 
och främre regionen krävs det att publiken inte ska kunna få någon åtkomst alls, vilket i 
praktiken skulle innebära att stänga av sin arbetstelefon helt eller lämna den på kontoret. 
Ingen av de chefer vi intervjuat lämnade sin arbetstelefon på kontoret, men både chef ett och 
två var duktiga på att inte arbeta aktivt under kvällar och helger utan att enbart finnas nåbar 
som chef. En av dessa stängde även av sin telefon helt under helger och med detta så får 
chefen i koppling till Goffman (ibid) verkligen tid för att ostört befinna sig i den bakre 
regionen. Ett föredömligt beteende som vi tror ger den återhämtning som verkligen behövs 
för att upprätthålla balansen. För att se svårigheten kring att upprätthålla en ostörd 
återhämtning under den privata sfären kommer vi nu blicka vidare på chefernas fria arbeten. 

4.3.2 Det fria arbetet - en möjlighet eller en fälla? 

Cheferna har möjlighet att variera sin arbetsplats genom att utanför kontorets lokaler kunna 
arbeta på resande fot och i hemmet. Detta gör arbetsplatsen flexibel enligt Booth & Franks 
(2005, s 15) definition. I linje med detta ser vi att deras överenskommelse om 
förtroendearbetstid, innebär att ansvaret läggs mer på individen och är situationsbundet. Det 
krav som finns kring arbetstid hos cheferna på myndigheten är att de ska vara tillgängliga när 
verksamheten behöver det, ett krav som personalchefen delgett oss. Vi har tidigare berättat 
om att i praktiken innebär detta krav att vara tillgängliga under kontorstid när deras 
medarbetare är på plats, vilket är de personer som cheferna har ett arbetsgivaransvar för.  
 
Denna typ av flexibelt arbete gör att de olika sfärerna ges tillåtelse att inkräkta på varandra 
enligt Allvin et al. (2006, s 168-171). Som att till exempel kunna fortsätta jobba hemifrån 
trots ett sjukt barn i de fall när barnet inte kräver en förälders övervakning. Att arbeta 
hemifrån trots att man har ett sjukt barn hemma kan kopplas till vad vi tidigare berättat om 
chefernas upplevelse av krav och kontroll (Karasek 1979). Cheferna upplever hög grad av 
egen påverkan och kontroll samt i kombination med förtroendearbetstid skapas en frihet av 
själv disponera över sin tid. Men denna förtroendearbetstid och höga graden av kontroll 
kopplat till att chefen har ett sjukt barn hemma kan både vara något positivt och negativt. 
Cheferna upplevde detta som lugnande för att de hinner med sitt arbete trots att barnen kan 
vara mycket sjuka i perioder, samtidigt som vi kan ställa sig frågande hur barnen upplever 
detta. Vi kan även ställa oss frågande till att förtroendearbetstiden och den egna kontrollen 
kan skapa en omedveten förväntan om att vara tillgänglig när barnen är sjuka eftersom man 
har möjligheten att disponera över sin tid. Samtidigt får den privata sfären möjlighet att 
inkräkta på arbetets sfär vid det fria arbetet, som till exempel att boka en läkartid eller svara 
på ett privat samtal. På så sätt kan kontrollen och friheten över sin arbetstid vara något 
positivt. Vi såg dock ett mönster i att trots att cheferna har möjligheten att utföra privata 
ärenden under kontorstid utnyttjas inte detta i särskilt hög grad. Detta kan vi relatera till ett av 
förhållningssätten från Allvin et al. (2006, s 168-171), nämligen att arbetet var det centrala i 
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livet och privatlivet får rätta sig efter detta. Detta las fram som en plikttrogenhet av cheferna, 
att de inte lät privatlivet inkräkta på arbetet, samtidigt som många chefer har en längtan av att 
kunna uppnå en godare balans mellan arbete och privatliv. Frågan man då vidare ställer sig är 
varför cheferna arbetar utanför kontorstid. En reflektion vi ser är att cheferna kan ha svårt att 
sätta egna gränser, något som Allvin et al. (ibid) ser som konsekvens när de traditionella 
arbetsbegränsningarna inte finns kvar, utan att arbetet ges möjlighet att kunna följa med hem 
efter kontorstid. Det blir en svårighet att koppla bort arbetet, vilket kan medföra stress. Något 
vi tydligt kan se utifrån chef fyras svar kring hur mycket tid hen lägger på arbete utanför 
kontorstid “beror på vad man menar med lägger. Om man menar sitter ner å skriver, eller 
jobbar med datorn är det en sak. En annan sak är ju att man alltid mer eller mindre har 
frågorna i huvudet. För då blir det väldigt många timmar om man lägger ihop det så”. 

4.3.3 Sammanfattning balans, roller och det fria arbetet 
Som slutsats till balansen mellan arbete och privatliv ser vi att på myndigheten upplever fem 
av sju chefer vi intervjuat en obalans. Vi har sedan sett att detta dels kan bero på långa 
arbetsdagar i samband med att man inte hinner med det man vill under den privata sfären. De 
chefer som upplevde en obalans uttryckte att de antingen ville arbeta mindre, eller att det inte 
fanns tid till de aktiviteter och ärenden som man egentligen hade velat inom den privata 
sfären. Hade istället en chef upplevt att inget saknades i den privata sfären trots att hen 
arbetar mycket hade det inte funnits en obalans. Precis som de chefer som kände en balans 
upplevde att de hann med allt som de ville i den privata sfären. Att ha tid för den privata 
sfären är viktigt för att kunna återhämta sig från den roll man träder in i som chef. Något som 
vi motiverat i koppling till Goffmans (2007 s 25-29, 101-103) rollteori och även med Allvin 
et al. (2006, s 105) studie om återhämtning från arbetet som kan behövas i privatlivets sfär. 
Detta blir en stor utmaning i koppling till det fria och flyttbara arbetet som alla chefer på 
myndigheten har, därför kommer vi i nästa avsnitt fördjupa oss i teknikanvändandet och dess 
möjligheter och konsekvenser. Vidare kommer vi även analysera användandet av teknik 
kopplat till organisationskulturens strukturella nivåer (Schein 2004). 

4.4 Teknikanvändandets möjligheter och konsekvenser 
Alla chefer ges möjligheten att ta med sig både den bärbara datorn och sin arbetstelefon 
utanför kontorets lokaler, även om det inte är något krav att vara tillgänglig på kvällar och 
helger. Tack vare detta blir inte arbetsplatsen lika platsbundet för cheferna då man kan arbeta 
och nå andra arbetstagare överallt genom tekniken, vilket ökar utmaningen att koppla bort 
arbetet enligt Näswall et al. (2008, s 1-2). Samtidigt så nämndes det som en frihet av vissa 
chefer: 

Det är en enorm frihet. Jag tycker det är skitbra. Det är så jävla bra att kunna ha koll. [...] Det är 
absolut ingen börda, tvärtom. (Chef 5).  
Telefon har jag alltid. jag tycker det är viktigt [...] när man är chef för [...] personer vill man ändå 
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signalera att de kan höra av sig om det är något. (Chef 7).  

För att kunna koppla bort arbetet kan gränsdragning ske genom ett aktivt val av användning 
av arbetets bärbara teknik, enligt Allvin et al. (2006, s 125). När det kommer till att ta med 
sin arbetsdator hem var det två av sju chefer som alltid plockade med sig datorn hem. Tre 
chefer tog med datorn hem ibland, och två chefer tog ett aktivt ställningstagande att aldrig ta 
med datorn hem. En av cheferna som inte tar med sig datorn hem använde detta som en 
strategi för att inte jobba under kvällstid och att känna sig berättigad till att koppla bort 
jobbet, för när datorn hade följt med hem, följde ett dåligt samvete ifall inget arbete blev 
gjort.  
 
Alla chefer som vi intervjuat tar med sig sin arbetstelefon hem från kontoret. Förklaringen till 
detta av cheferna var att de vill finnas tillgängliga ifall arbetstagare behöver få tag i dem. 
Detta resulterar i att det hos flera chefer skapas en konsekvens utifrån det flexibla arbetet och 
möjligheten att ta med sin arbetstelefon hem. Något som även Allvin et al. (2006, s 168-171) 
såg i sin undersökning, nämligen att arbetet inkräktar på privatlivet. Att dagligen använda sin 
arbetstelefon i privatlivets sfär är något som Derks et al. (2015, s 155-162) undersökt. Hur 
detta sedan påverkar arbetstagaren har de benämnt som begreppet work-home interference 
(WHI), något som vi redovisat för grundligare i den teoretiska referensramen. Hypotesen som 
presenteras i samband med detta begrepp är att WHI påverkar balansen mellan arbete och 
privatliv negativt. Möjligheten att kunna ta med sin arbetstelefon hem och på så sätt vara 
nåbar i arbetsrelaterat syfte var något som alla chefer gjorde, men det var fyra av sju chefer 
som tittade och även svarade på mejl under kvällar och helger genom sin arbetstelefon. Alla 
dessa chefer tillhör de som upplever obalans. Detta gör att författarnas (ibid) hypotes om att 
WHI skapar en större obalans med andra ord stämmer hos de flesta av cheferna som 
intervjuats. De resterande tre chefer som inte aktivt håller koll på mejlen i telefonen under 
kvällarna har enbart med telefonen hem för att kunna vara nåbar om en arbetstagare behöver 
få tag i dem, en av dessa chefer stängde även helt av telefonen under helgen. Chefernas sätt 
att hantera tekniken i form av mejl är alltså väldigt tydliga beteende hos dem. Det finns med 
andra ord de chefer som lämnar övervakningen av arbetsmejlen när de gått hem för dagen, 
men även motsatsen. Detta beteende hur man hanterar sin mejl påverkar sina kollegor och 
skapar en gemensam organisationskultur, något som vi vidare kommer presentera nedan.  

4.4.1 Teknik och organisationskultur 

De chefer som är duktiga på att inte aktivt mejla inom den privata sfären använder det som en 
gränsdragning mellan arbete och privatliv. De nämner att det är dels för sin egen skull, men 
även för att man ogillar att det kan skapa förväntningar hos sina medarbetare. Eftersom det 
inte finns krav eller önskemål från myndigheten om att arbeta inom den privata sfären vill 
cheferna inte heller förmedla detta. 
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Man är som chef ett föredöme, att sitter man och mejlar på söndagar och sånt där så ser det inge 
bra ut. Det skapar ingen bra atmosfär tror jag bland medarbetarna […] det bygger förväntningar i 
organisationen, åtminstone på enheten som man har under sig […] om chefen då jobbar på helger 
så är det naturligt att man sprider den förväntan bland medarbetarna då, att det är naturligt och 
kanske till och med förväntas av mig, om tiden går kommer det skapas sådana tendenser tror jag. 
Så det är lika bra att bestämma sig för att inte göra det. (Chef 1).  
Jag är väldigt duktig på att stänga av när jag går hem på fredagen […] jag ogillar kulturen som 
finns i vissa delar att man skickar mejl dygnet runt, helgerna igenom. Jag har varit noga med att 
säga att jag inte tar något mejl på fredag när jag gått hem, då får man vänta till måndag morgon 
[…] vissa kan mejla hela tiden, andra har precis samma kultur som jag. (Chef 2). 

Vi vill analysera chefernas svar utifrån den studie Derks et al. (2015) utfört och som vi 
berättat mer ingående om i den teoretiska referensramen. Denna studie kommer fram till att 
hur arbetstagarna kommunicerar med varandra, använder teknologi samt ska vara tillgängliga 
är starkt kopplat till organisationskulturen. Det är de sociala normerna som påverkar hur 
tekniken används i praktiken och oavsett vilka formella krav som finns inom organisationen 
är det de överordnades beteende som har störst betydelse enligt Derks et al. (2015, s 
169-172). Det är deras beteende som sätter stämpeln för hur man främst ska hantera tekniken 
och som en av cheferna nämner ovan ogillar den personen att det  har skapats en kultur i 
vissa delar av myndigheten där det mejlas dygnet runt inklusive helger. 

Inom myndigheten finns chefer som befinner sig inom ledningsgruppen och de är hierarkiskt 
överordnade enhetschefer. Genom intervjuer med flera chefer inom ledningsgruppen får vi 
berättat för oss att denna konstellation av chefer är en grupp som arbetar mycket hemifrån. Vi 
får svar att många inom ledningsgruppen möjligtvis inte känner samma samvete gentemot 
varandra eftersom det har skapats en aktiv pågående mejlväxling under kvällar och helger. 
Det är helt enkelt en sådan kultur inom ledningsgruppen enligt en av cheferna. Oavsett om 
ledningsgruppen har en gemensam informell överenskommelse om att mejla sinsemellan kan 
detta ändå skicka diffusa signaler nedåt i hierarkin till enhetscheferna. Enligt Derks et al. 
(ibid) är överordnades beteende det som skapar normerna kring just teknikanvändande. Vi har 
vidare fått berättat för oss av just enhetschefer inom myndigheten att det mailas en hel del 
överlag. Att det framförallt är chefer som är dåliga på det som de predikar till sina 
medarbetare, det vill säga att det inte finns någon förväntan om att mejla och använda 
tekniken utanför kontorstid men man gör det ändå. Detta är ett mönster som en av cheferna 
föll in i genom kollegors och överordnades förhållningssätt och beskrev detta vidare som att 
man då inte lever som man lär. En av cheferna berättar även att “man svarar alla och 
informerar alla, man kanske kan svara en person [...] det vore bra att diskutera ett mejl-
förhållningssätt” (chef 7). 

Det finns med andra ord chefer inom myndigheten som upplever att det finns förväntningar 
på tillgänglighet och indirekt påverkan skapat ur andra medarbetares beteende och 
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förhållningssätt. Kollegors påverkan kan även stärkas av det vi nämnt tidigare i den teoretiska 
referensramen om Hochschilds (2001, s 17-20) studie. Där kommer hon fram till att hur 
arbetstagarna beter sig smittar av sig, vilket påverkar och präglar arbetsgruppen i högre grad 
än formella policys, eller i det här fallet vid myndigheten att det inte finns en förväntan på att 
arbeta hemifrån. Men givetvis finns det andra anledningar än kollegors påverkan, det har 
mycket att göra med hög arbetsbelastning och att cheferna inte hinner göra klart sitt arbete 
under kontorstid och därför känner ett måste att arbeta hemifrån. Detta är något vi nämnt i 
tidigare avsnitt om krav och kontroll samt kommer komma in på senare när vi fått fram 
resultat om att det råder en möteskultur vid myndigheten.  

Kollegors indirekta påverkan i kombination med att det har skapats en kultur inom 
exempelvis ledningsgruppen, kan utifrån Scheins (2004, kapitel 2) teori om strukturella 
nivåer placeras i både artefakter och gemensamma värderingar. Schein (ibid) beskriver 
artefakter som det observerbara i organisationskulturen, med andra ord den fysiska miljön 
bestående av bland annat ritualer eller beteenden. Artefakterna, det vill säga det som 
observeras och signaleras utåt baseras på djupare nivåer inom kulturen i bland annat det som 
kallas för gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar är normer och oskrivna regler 
som präglar vad som är rätt och fel inom organisationen. Det är förväntningar på 
arbetstagarna bestående av strategier och sociala principer. Inom den undersökta 
myndigheten fick vi utifrån chefernas svar fram att mejlande chefer sinsemellan under helger 
och kvällar är vanligt, trots att det inte är något som förväntas eller uppmuntras. Artefakter i 
form av beteenden kring mejlande som finns tydligt överensstämmer inte med förmedlade 
förväntningar om att cheferna inte ska vara tillgängliga utanför kontorstid. Detta kan tolkas 
utifrån att det har skapats en gemensam värdering av sociala normer eller sociala principer 
som säger att det är okej. Detta kan liknas vid det vi tidigare redovisat i den teoretiska 
referensramen om Hochschilds (2001, s 57, 69) studie vid företaget Amerco. Där skapades en 
gemensam identitet präglad av långa arbetsdagar och att ta med arbetet hem utifrån deras 
beteende och informella normer. Deras informella norm om vad som värdesätts högst var 
tiden spenderad på arbetet eller tiden de lade på arbetet eftersom just tiden hade blivit en 
symbol för engagemang. Detta ifrågasattes inte, utan hade blivit ett grundläggande antagande 
och något som togs för givet i deras organisationskultur. 

4.4.2 Sammanfattning teknikanvändande 

Hur cheferna använder tekniken inom myndigheten blir precis som vi började stycket med, 
nämligen både en möjlighet och konsekvens. Det är en frihet för cheferna att ha möjligheten 
att kunna ta med sig tekniken hem, att kunna finnas tillgänglig för sina medarbetare om det 
krävs eller snabbt svara på ett mejl för att kunna släppa det ur sina tankar. Å andra sidan kan 
det skapa en konsekvens om man som chef har svårt att lägga arbetet åt sidan när man väl 
kommit hem från arbetsplatsen. Det kan helt enkelt bli svårare att sätta gränser. Att det kan 
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skapa work-home interference (WHI) som Derks et al. (2015, s 155-162) väljer att kalla det, 
det vill säga att arbetet inkräktar på privatlivet. Trots att det inte finns krav på att ta med 
arbetstelefon eller dator hem inom myndigheten, så är det något cheferna gör. Dels för att 
finnas tillgängliga för sina medarbetare och att även i vissa fall hålla koll på sin mejl. Det har 
dels att göra med hög arbetsbelastning, men även att det har skapats informella förväntningar 
inom organisationskulturen. Precis som vi varit inne på så är det de överordnade som sätter 
stämpeln för hur teknik används (Derks et al. 2015), oavsett vilka formella krav som finns 
inom organisationen. Beteenden kring hur cheferna använder sin teknik har vi placerat i 
Scheins (2004, kapitel 2) olika strukturella nivåer. Beteenden kring mejlande som tydligt kan 
placeras i artefakter är motsägelsefullt om man kollar på de gemensamma värderingar som 
finns. Man vill gärna förtydliga för andra medarbetare samt förmedla utåt att det inte är en 
krav eller förväntan att mejla och arbeta utanför arbetsplatsen. Det kan helt enkelt vara så att 
det växt fram ett grundläggande antagande som präglar många chefer. Det är något man gör 
ändå utan att egentligen ifrågasätta sitt beteende, precis som Schein (ibid) redogör för har en 
gemensam identitet skapas som är så djupt rotat att det är tryggare att fortsätta på samma sätt 
än att reflektera över en förändring.  

4.5 Den omstridda organisationskulturen 

Beteenden och värderingar kring teknikanvändandet har vi ovan placerat i Scheins (2004, 
kapitel 2) teori om strukturella nivåer inom organisationskulturen. Förutom tekniken fann vi 
även andra upptäckter utifrån intervjuer med cheferna som kan placeras inom 
organisationskulturen. I vår undersökning har vi ständigt haft ambitionen att under både 
intervjutillfället samt i bearbetning av data varit öppna för nya upptäckter. Vi har därför hittat 
nya intressanta områden som vi inte hade en tanke på inledningsvis. Vi kommer därför i detta 
avsnitt att redogöra för att det råder omstridda tankar inom vissa områden kopplat till 
organisationskulturen. Dels att det råder en mötestät kultur vilket de flesta chefer pratade om 
under intervjuerna. Vi kommer även att redogöra för vad cheferna sagt om det öppna klimat 
som råder på myndigheten. Både mötestät kultur och öppet klimat kopplas sedan till Scheins 
(ibid) teori om strukturella nivåer, det vill säga hur dessa områden kan placeras in i hur 
organisationskulturen är uppbyggd och kan förklaras.  

4.5.1 En mötestät kultur 
En upptäckt vi gjorde under intervjuerna som vi inte räknat med var att många chefer talade 
om hur mycket möten det är dagligen. De flesta är eniga om att det är något som påverkar 
arbetsbelastningen och i sin tur medför att man antingen arbetar långa arbetsdagar, får mejl 
sent på kvällen eller behöver arbeta hemifrån under kvällar och helger. 
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Man har större arbetsbelastning genom mer tid som går åt till möten där man diskuterar saker som 
inte har med verksamheten att göra […] ibland är den här möteskulturen ingenting som ligger i 
linje med ordinarie verksamheten. (Chef 2).  
Väldigt många möten, det är 60-70 procent av tiden […] jag har tagit upp det, men får svaret att 
det är arbetsmöten […] många är ju det, men vissa är ju rena informationsmöten, där man ska sitta 
och lyssna. (Chef 3).  
Vi är ju väldigt mötesintensiva i den här myndigheten. (Chef 4).  
Jag skulle kunna sitta hemma och jobba mer än vad jag gör, men jag är ju precis som alla andra 
chefer här på myndigheten väldigt upptagen i alla möjliga möten hela tiden.. Det är en väldigt 
mötestät kultur. (Chef 5). 
Eftersom ni frågar mig idag känner jag just nu ingen balans. Men problemet är att de dagar jag 
känner mest frustration och känner att nu blir det så stressigt att jag nästan tappar det här fokuset 
och skärpan, det är när jag har väldigt mycket inbokade möten en dag. De här mötena är inte med 
mina egna medarbetare […] de har i och för sig varit viktiga, men man vet att allt arbete ligger 
kvar i datorn via mejl […] det kan göra mig oerhört stressad. En dag går väl bra, men när man 
känner att det är några dagar på varandra så känner man att man måste ut och vara med 
medarbetarna. (Chef 7). 

Att det är mycket möten är som sagt många chefer eniga om. Det är något man flaggat för, 
men ser inte riktigt hur man ska hitta ett annat sätt att arbeta på som inte är lika mötestätt. 
Chef sex ansåg att det är mycket uppbunden tid för möten, vilket kan vara antingen att de är 
omoderna eller att det helt enkelt är svårt att ersätta det fysiska mötet. Vi fick även berättat 
för oss att medarbetare som hierarkiskt arbetar under de intervjuade cheferna har reagerat på 
att det råder mycket möten. Dessa möten kan vidare beskrivas på alla tre strukturella nivåer 
enligt Scheins (2004, kapitel 2) teori om organisationskultur. Det är dels artefakter i form av 
ett beteende och ritual hur för man kommunicerar med varandra internt. Detta för oss vidare 
in på att det även är en gemensam värdering att hur man kommunicerar är en strategi och 
social norm. Vi anser även att detta kan placeras i grundläggande antaganden. Enligt Schein 
(ibid) är egentligen inte grundläggande antaganden något som ifrågasätts då det är så pass 
djupt rotat och hör till den gemensamma identitet som skapats vid myndigheten, det vill säga 
att det är så man kommunicerar och utbyter information med varandra. Men trots chefernas 
åsikter om att det förekommer för mycket möten verkar det inte vara plan på en förändring, 
åtminstone inte vad vi fick ta del av. Grundläggande antaganden är enligt Schein (ibid) den 
nivån som är svårast att förändra då de är just djupt rotade i människors tankar, men i det här 
fallet kan det även vara så att det är svårt att förändra rent praktiskt. Trots att det finns 
negativa aspekter av möteskulturen utifrån chefernas perspektiv, så finns ingen annan 
lösning. 

4.5.2 För öppet klimat? 

Andra intressanta tankar vi fick fram var om den medarbetarundersökning som genomförs 
vid myndigheten vartannat år samt om öppenhet gentemot synpunkter och tyckande från 
arbetstagarna. Detta är något vi fick svar på genom att fråga cheferna om det råder ett öppet 
klimat där man kan diskutera värderingar och arbetssätt. 
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Ja det upplever jag, jag tycker att det känns som det är väldigt högt i tak och ibland kan jag nästan 
känna att det är för högt i tak. Det kanske inte gäller så mycket inom chefskollegiet utan med 
medarbetarna ibland ställer vi ju endel frågor som vi nästan ställer för ofta. Syftet är ju gott, att få 
återkoppling vad man kan förbättra men ibland kan man tycka att man väcker den björn som 
sover. (Chef 1). 
Finns en förväntan på medarbetarna att man ska få vara med och tycka till om allt. Nästan så jag 
ibland kan tycka att det går till överdrift. Jag tycker att det kan leda till att det inte blir någonting 
gjort och jag tycker man kan jobba mer effektivt […] på annan arbetsplats var det definitivt inte 
såhär, men här är det så i allra högsta grad. (Chef 3). 

Chefernas svar kan vi koppla till Scheins (2004, kapitel 2) teori om strukturella nivåer. 
Öppenheten som råder i kulturen kring den förväntan som finns att få vara med och tycka om 
allt kopplar vi till det Schein (ibid) kallar för grundläggande antaganden. Som tidigare nämnt 
är grundläggande antaganden djupt rotade och bildar en gemensam identitet som dels kan ses 
som en trygghet, men även något som blir taget för givet. Chef tre som vi har citerat ovan 
ansåg alltså att det kan gå till överdrift gällande att alla ska få vara med och tycka om allt, 
eftersom det ofta kan leda till att det inte kommer något ur det i vilket fall. Chef ett som 
ansåg att det ibland kan vara för högt i tak, tillade även vidare att detta är någonting som trots 
allt är viktigt för medarbetarna ur andra perspektiv:  

En av de viktigaste sakerna som är viktiga för mig är att vara en möjliggörare [...] för att skapa 
förutsättningar så behöver man ha ett öppet klimat och man behöver kunna ta in synpunkter och 
man behöver kunna våga delegera och lämna ifrån sig uppgifter och inte vara kontrollerande som 
chefen då. Utan jag tror att medarbetarna både utvecklas och växer av att själva få ta ansvar och att 
känna att man har kontroll över vissa frågor och så. (Chef 1). 

Chefen anser alltså att det är utvecklande för medarbetarna att ta ansvar och få viss kontroll, 
och för att kunna göra detta så krävs ett öppet klimat. Att ha kontroll över sitt arbete är något 
vi tidigare varit inne på i samband med Karaseks (1979) krav/kontroll-modell, vilket är 
förenat med något positivt och ökad trivsel. Det finns chefer inom myndigheten som har 
delegerat visst ansvar nedåt till relativt självstyrande grupper, vilket de anser är ett bra sätt att 
dels involvera medarbetarna på samt få dem att växa och utvecklas. Det ger även en 
möjlighet för cheferna att kunna kliva åt sidan för att öka möjligheten till få mer balans i 
ekvationen mellan arbete och privatliv. Att ha självstyrande grupper med få arbetstagare är 
något vi nämnt tidigare i teorikapitlet och Hochschilds (2001, s 17-20) studie vid företaget 
Amerco. Där var vissa arbetstagare indelade i små självständiga team, vilken Hochschild 
(ibid) kom fram till skapade en ökad social gemenskap genom ansvaret de blev tilldelade. 

Andra chefer som tillfrågades om samma sak, det vill säga om det råder ett öppet klimat där 
man kan diskutera värderingar och arbetssätt vid myndigheten, var eniga i sina svar. Alla var 
överens om att det finns en öppenhet på arbetsplatsen. En chef berättade att detta är något 
som har ökat under åren och att det blivit ett allt mer öppet klimat: 
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Det blir en mer och mer prestigelös myndighet. Vi vågar prata om vad som helst och säga vad vi 
tycker på chefsmöten, det är väldigt skönt att vi inte sitter och är frustrerade över att man inte 
vågar framföra en åsikt. För det kan ju också skapa stress, å det här tycker jag eller man är 
förbannad och upprörd, till slut får man ju en stressreaktion i kroppen […] jag känner att man 
vågar gå till i princip vem som helst med det som man behöver hantera med den personen, att 
kunna tala om att det här är fel eller det här är konstigt. (Chef 7). 

4.5.3 Sammanfattning den omstridda organisationskulturen 
Vi kan se en viss koppling mellan de två redovisade områdena ovan, dels att det råder just 
omstridda tankar om dessa och att de flyter in i varandra. Att det råder en mötestät kultur tror 
vi kan ha att göra med att det råder ett klimat kring att många arbetstagare förväntar sig att få 
vara med att tycka och påverka. Det går hand i hand att man som chef är inbokad på diverse 
möten dagligen med andra chefskollegor, dels för att alltid ha möjligheten till tyckande men 
även för att man inte ska missa någon information. En av cheferna berättade för oss om en 
situation där det blev extra tydligt att det råder en förväntan bland chefer att få vara med och 
tycka: “Det var så tydligt för mig under ett chefsmöte […] var en fråga det blev diskussion 
kring, jag föreslog då att endast de frågan rör kunde diskutera den. Det gick då som ett sus 
genom hela rummet när de andra insåg att de inte skulle få vara med och tycka. Det var så 
märkbart”.  

Att det råder ett öppet klimat är de flesta chefer eniga om att det är något positivt. Utifrån vad 
chefer sagt är det öppna klimatet något som skapar möjligheter för arbetstagare och 
prestigelöshet, vilket öppnar upp för att alla vågar säga vad de tycker och tänker. Men här är 
det viktigt att cheferna ställer frågan till sig själva vad som är det viktigaste. Att det råder en 
öppen kultur där alla fortsättningsvis ska vara med på möten och att i 
medarbetarundersökningar ska få ta ställning till de flesta områden, även de som egentligen 
bara “väcker den björn som sover” enligt vad chef ett sa . Eller ska det istället dras i bromsen 
och motarbetas. En balans mellan dessa två ytterligheter kan vara något att fundera över, men 
vi vill sammanfattningsvis säga att vi ser nuvarande situation vid myndigheten som något 
positivt. Den kultur som råder präglas av hög grad kontroll, det vill säga möjlighet till 
påverkan, vilket enligt Karasek (1979) är något positivt. Det öppna klimatet och den 
mötestäta kulturen har även en stark koppling till socialt stöd och social kontakt, vilket enligt 
Karasek och Theorell (1990, s 69-71) genererar goda hälsoeffekter. Socialt stöd medför en 
känsla av identitet och att man bidrar till ett gemensamt mål, vilket ökar välmåendet för 
arbetstagarna som grupp.  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5. Sammanfattande diskussion  
I detta kapitel kommer vi besvara våra frågeställningar utifrån vad som tagits upp i resultat- 
och analyskapitlet. Vi kommer även föra en diskussion om vår uppsats, om det fanns teorier 
som vi inte kunnat bekräfta. Här kommer vi även diskutera uppsatsens styrkor och svagheter. 
I slutet av detta kapitel kommer vi även ge förslag till vidare forskning. 

5.1 Slutsatser 
Syfte med vår uppsats är att undersöka vilka faktorer som kan skapa obalans men även balans 
mellan arbete och privatliv bland cheferna vid den valda myndigheten. De faktorer vi valt att 
undersöka, som presenteras mer ingående under den teoretiska referensramen, är 
teknikanvändning, flexibla arbetsplatser, rollteori, organisationskultur samt krav/kontroll-
modellen med dimensionen socialt stöd. Vi har utifrån syftet tagit fram tre frågeställningar 
som presenteras nedan och vi har i vårt resultat fått fram användbart empiriskt material via 
våra intervjuer för att avgöra hur vi besvarar våra frågeställningar.  

5.1.1 Upplevs balans mellan arbete och privatliv? 
Som svar på denna frågeställning har vi till myndighetens urval av chefer ställt flertalet 
frågor kring upplevelsen mellan arbete och privatliv. Genom att analysera chefernas svar kom 
vi i resultat- och analyskapitlet fram till att två av sju upplever en balans mellan arbete och 
privatliv. De resterande upplevde en obalans. Faktorerna till den upplevda obalansen, men 
även balansen kommer vi att presentera nedan som svar på de andra två frågeställningarna. 

5.1.2 Vilka faktorer skapar obalans mellan arbete och privatliv? 

Som svar på denna frågeställning finns det olika faktorer som kan skapa obalans, när 
cheferna har för mycket på arbetet är det privatlivet som blir lidande. Känslan av att man inte 
hinner med allt som man vill under den privata sfären i ens vardag är det som skapar en 
obalans. För att ha balans krävs det att ingen sfär blir lidande, en definition av Noon, Blyton 
och Morell (2013, s 340-343). Så precis som vår rubrik lyder “Det jag inte hinner med är mitt 
privatliv”, vilket är ett citat utifrån avsnitt 4.3 i resultat- och analyskapitlet, så är det den 
konsekvensen vår studie kommit fram till som framträdande hos de chefer som upplevde en 
obalans. De hinner med det som krävs i arbetet men det är då privatlivet istället blir lidande. 
Att ha möjligheten att kunna arbeta hemifrån tills man känner sig redo att släppa arbetet för 
dagen är självklart en frihet, samtidigt som arbetet då inkräktar på privatlivet och det krävs att 
cheferna kan sätta sina egna gränser. Vikten av att uppleva tiden för privatliv som tillräcklig 
är en av de viktigaste faktorer för balans, detta ser vi i koppling till Allvin et al. (2006, s 105). 
Där redovisas det att återhämtning kan behövas i privatlivets sfär från arbetet. Vi ser även 
vikten av återhämtning och avkoppling utifrån Goffmans (2007, s 25-29, 101-103) rollteori, 
eftersom det är i den privata sfären det finns tid för detta från den roll man axlar som chef. 
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Att låta sin privata sfär störas är ett upprepande beteende vi ser genom teknikanvändningen 
hos flera av de chefer som upplever obalans. De håller koll på sin arbetsmejl under kvällar 
och helger, vilket då kan störa både återhämtning och avkoppling.  

Vi såg att arbetstiden och arbetsbelastningen är faktorer som kan påverka, speciellt då det blir 
en utmaning att sätta gränser när arbetstiden är så pass fri vid förtroendearbetstid. Att 
arbetsbelastningen är hög kan dels bero på att det saknas visst praktiskt stöd som chef då alla 
är så pass belastade samt att de arbetar inom olika områden. Detta gör att det givetvis är svårt 
att avlasta varandra. Cheferna är även rädda för att belasta sina medarbetare ytterligare, så 
detta är därför ingen möjlighet. Praktisk avlastning i form av administrativt stöd är något som 
en av cheferna flaggade för och vill se mer av än vad som redan finns erbjudet. Den 
mötestäta kulturen är även en faktor som bidrar till att skapa obalans mellan arbete och 
privatliv. De många möten som chefer dagligen är med på innebär i praktiken att de dels 
upplever att de inte får så mycket tid med sina egna medarbetare som de egentligen vill. Det 
innebär även att efter en lång dag i möten är de ordinarie arbetsuppgifterna kvar till sent på 
eftermiddagen. Det bidrar vidare till att man som chef får mejl från andra chefer sent på 
dagen och kvällen. Dels för att det är svårt att hinna med att mejla under tiden man befinner 
sig i möten, samt att den information som kommer fram på möten förmedlas vidare till de 
som inte varit delaktiga. Dessa två orsaker kombinerat gör att det mejlas mycket under 
kvällstid. Den mötestäta kulturen bidrar även till att en del av helgerna går åt till att förbereda 
sig inför veckans möten, vilket kan påverka återhämtning och att tiden inte räcker till i den 
privata sfären. 

5.1.3 Vilka faktorer skapar balans mellan arbete och privatliv? 
För att få fram faktorer för vad som skapar balans mellan arbete och privatliv inom denna 
myndighet behöver vi se till vad de två cheferna som upplevde balans gör annorlunda i 
jämförelse med de fem chefer som upplevde obalans. Vi såg att även fast chefer har liknande 
genomsnittlig arbetstid i veckan, så resulterar inte det till samma upplevelse av balans. För att 
uppleva balans krävs en känsla av att man inte arbetar för mycket. Självklart ger ett lägre snitt 
i timmar per vecka bättre förutsättningar för att uppleva en balans, men för att uppleva balans 
måste man känna att man hinner allt som man vill hinna under den privata sfären. Vilket till 
exempel kan handla om hushållssysslor, umgås med nära och kära samt fritidsaktiviteter. 
Något som två av sju chefer upplevde att de hann med. En annan faktor som gav balans på 
denna myndighet var att inte aktivt hålla koll på sin mejl under den privata sfären. Detta var 
en strategi som de två cheferna som upplever balans använde sig av då de skärmade av 
arbetet genom att inte kolla sin mail under kvällar eller helger. Detta tror vi, i koppling till 
Goffmans rollteori (2007, s 25-29, 101-103), ger dem en mer ostörd återhämtning i den 
privata sfären.  
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En annan grundförutsättning för att cheferna ska uppleva balans mellan arbete och privatliv 
ville vi ta reda på genom att fråga dem om upplevda krav och kontroll över arbetet. Därav var 
Karaseks (1979) krav/kontroll-modell intressant att använda. Chefernas svar visade att det 
finns höga krav som kan leda till en arbetsbelastning, men samtidigt en hög grad av kontroll, 
det vill säga egen påverkan på sitt arbete. Den egna påverkan i form av kontroll kan vara en 
positiv faktor kopplat till balansen mellan arbete och privatliv då det leder till att man har 
större frihet. En anledning till att de har så hög kontroll är dels den egna påverkan på sina 
arbetsuppgifter inom arbetets ramar samt i kombination med förtroendearbetstiden. Detta 
innebär att man själv kan disponera över och planera sin tid, vilket innebär just en 
frihetskänsla. Givetvis krävs det dock att detta sköts på ett sätt att man som chef känner att 
man är klar för dagen och kan släppa sitt arbete eftersom vikten av ostörd avkoppling i den 
privata sfären är viktig. Vi ser, som nämnt tidigare, att det fanns en svårighet gällande helt 
ostörd avkoppling utanför arbetet då chefer fortsatte att arbeta eller vara uppkopplade i den 
privata sfären.  

Vi ser även att det socioemotionella stödet som Karasek och Theorell (1990, s 69-71) talar 
om kan vara en viktig faktor för balans. Utifrån chefernas svar har de inte berättat att detta är 
en källa till ökad balans, men däremot talar de om att det arbetsrelaterade stödet man ger till 
varandra i arbetet kan ge en avlastning i vardagen. Exempelvis att de ger varandra praktiska 
tips, att man kan bolla tankar och idéer med varandra samt prata om problem eller svårigheter 
som rör medarbetare. Att det kan vara en viktig faktor för balans menar vi då att det kan 
underlätta för cheferna att släppa arbetsrelaterade tankar innan de går hem för dagen. På så 
sätt skulle inte dessa tankar inkräkta på privatlivets sfär. 

5.2 Diskussion 
Under uppsatsens bakgrund i första kapitlet redogjorde vi för att det gränslösa arbetet är ett 
viktigt och aktuellt ämne inom forskningen idag genom att presentera det forskningsprojekt 
Kristina Palm (Cox 2017) startat. Vi tycker oss med vår uppsats styrka aktualiteten i ämnet 
ytterligare. Även om vår undersökning inte kan generaliseras för alla chefer inom svenska 
myndigheter, så visar den på hur det kan se ut i praktiken för cheferna på en myndighet.  

Vi har genom vårt resultat fått fram intressanta faktorer som gör det både lättare och svårare 
att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. Att ha balans mellan arbete och privatliv 
innebär att det är en tillfredsställelse i båda sfärerna, och att ingen av sfärerna blir lidande, en 
definition av Noon, Blyton och Morell (2013, s 340-343). I praktiken tolkar vi detta som att 
ifall man har obalans som grundar sig i att arbetet tar för mycket tid blir sedan konsekvensen 
att privatlivets sfär blir lidande. Precis på samma sätt kan vi tolka andra sidan av myntet, om 
man har ett belastande privatliv kan det bli obalans för att man inte känner att man räcker till 
i arbetets sfär. En bidragande faktor till att ens privatliv kan skapa obalans mellan arbete och 
privatliv är familjesituationen, något som vi redovisade i uppsatsens bakgrund (Løkke & 
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Madsen, 2014). Precis som Derks et al. (2015) fått fram i sin studie, samt vi i vår 
undersökning, så har även teknikanvändning, organisationskulturen, sociala normer och 
formella samt informella krav en stor påverkan på balans. Allvin et al. (2006, s 121-123) har 
även tidigare diskuterat ämnet kring dagens teknik och att det kan medföra att 
gränsdragningen mellan arbete och privatliv suddas ut, vilket vi fått bekräftat i vår 
undersökning.  

Tidigare forskning som inte bekräftas i vår undersökning är det Derks et al. (2015, s 155-162) 
redogör för om work home interference (WHI), det vill säga hur arbetet inkräktar på 
privatlivet, kopplat till engagemang. De har i sin studie kommit fram till att lägre 
engagemang till sitt arbete ökade WHI då de inte var lika effektiva under arbetstid och de mer 
engagerade hann med mer under sin arbetsdag. Vi har svårt att varken bekräfta eller förneka 
detta, men med tanke på hur mycket tid cheferna lägger på sitt arbete och deras upplevda 
obalans verkar det inte ha något med oengagemang att göra. Snarare handlar det om de 
faktorer som tagits upp i tidigare avsnitt, nämligen bland annat avsaknad i visst praktiskt 
stöd, den mötestäta kulturen och chefens egna förmåga till att sätta gränser.  

Svagheter vi kan se med vår uppsats är för det första att vi endast valt en arbetsplats att 
fokusera på. Om vi istället hade valt fler hade det kunnat bli mer intressant genom att jämföra 
de olika resultaten för att se likheter och skillnader, exempelvis mellan statlig och privat 
sektor. Vi inser även att om vi haft fler än en arbetsplats hade detta medfört att vi haft lättare 
kunnat skriva ut vissa svar mer detaljerat. Eftersom det är viktigt för den undersökta 
myndigheten att man inte ska kunna peka ut vilken chef som sagt vad internt har vi varit 
tvungna att maskera vissa svar som vi egentligen hade velat haft med. Exempelvis mer 
ingående om familjesituationen och hur den påverkar balansen mellan arbete och privatliv. 
Men detta fick vi nu utesluta för att cheferna inte skulle kunna peka ut varandra internt. Hade 
chefer vid två eller fler arbetsplatser intervjuats hade detta blivit betydligt svårare att peka ut.  

En styrka med att vi endast valt en myndighet är att det går att skapa sig en djupare förståelse 
för likheter och skillnader av upplevd balans och andra faktorer för en specifik arbetsplats. På 
så sätt har vi verkligen kunnat fokusera på hur cheferna just där upplever sin situation och 
skapa större förståelse för den myndigheten. Vilket i sin tur leder till större möjlighet för dem 
att internt ta åt sig av vad vi kommit fram till och kanske möjligtvis se över om det behöver 
ske ändringar inom vissa områden. Ett exempel på en åtgärd vi rekommenderar myndigheten 
är att det borde införas striktare riktlinjer i form av en policy kring användandet av teknik 
under helg, semester och kvällar. Om en sådan policy införs skriftligt istället för muntligt tror 
vi att cheferna får mer tydliga direktiv kring användning inom den privata sfären. Att en 
sådan policy inte finns tror vi absolut är en bidragande faktor till den obalans vi fann i 
empirin genom chefernas svar. Detta skulle generera ökad balans eftersom cheferna skulle få 
mer tid till det de vill fylla sitt privatliv med och bidra till bättre återhämtning. Om ingen av 
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cheferna skulle mejla under kvällar och helger skulle det resultera i att det inte finns lika stor 
anledning att bevaka sin mejl och låta detta gå ut över privatlivets sfär. Precis som chef sju 
sade, och som vi redovisade i avsnitt 4.4.1 i resultat- och analyskapitlet, vore det bra att 
överlag diskutera ett förhållningssätt till mejlande där inte all information mejlas till alla utan 
endast till de det gäller. Något annat att se över skulle även kunna vara den mötestäta kulturen 
som råder vid myndigheten då detta verkar vara en bidragande orsak till ökad 
arbetsbelastning och att cheferna lägger tid på arbetet i privatlivets sfär. Vi har, som vi även 
resonerat kring, en förståelse för att möten är svåra att ersätta. Men utifrån vad chefer sagt 
under intervjuerna kan det vara något att reflektera över. 

5.2.1 Förslag till vidare forskning 
Vi ser att utifrån vår undersökning kan det göras vidare forskning och ett förslag är att  
använda vår undersökning i en jämförande studie. Denna studie skulle kunna göras mellan 
den myndighet vi har undersökt och en annan myndighet, vilket var en idé vi hade 
inledningsvis. Detta vore även intressant att göra en jämförande studie mellan denna 
myndighet och ett företag inom privat sektor för att se på eventuella likheter eller skillnader. 
Vi tror speciellt att undersökningen är intressant inom de yrkeskategorier där det kan vara 
svårt att hantera gränsdragning och obalans mellan arbete och privatliv, det vill säga främst 
chefer eller tjänstemän. Där kan det, som vi kommit fram till vara de flexibla arbetsplatserna, 
arbetstiderna och den arbetsrelaterade tekniken som kan sudda ut gränser mellan arbete och 
privatliv. Vilket är i linje med det Kristina Palm (Cox 2017) har för avsikt att undersöka i sitt 
forskningsprojekt. 

Det vore även intressant att göra en jämförande studie av organisationskulturen med en annan 
myndighet eller företag. Det vill säga hur beteenden och normer kan skapa en kultur kring 
hur den faktiska verkligheten ser ut, vilket kan skilja sig från formella policys, krav eller 
förväntningar. Ett annat ämne som även vore intressant att undersöka vidare om är hur barn 
påverkas av att dennes förälder fortsätter att arbeta hemifrån, trots att den är hemma på grund 
av att barnet är sjukt. Detta var ett ämne vi kort reflekterade över i uppsatsens resultat- och 
analyskapitel genom ett varierande beteende som vi såg i empirin hos chefer vi intervjuat. För 
att undersöka detta tänker vi att även chefers barn skulle delta i studien, en ny intressant 
vinkel och ett förslag vi tycker vore aktuellt för vidare forskning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide - personalchefen 
Anställning 
Vad jobbar du med? (hierarkisk nivå)  
Vilka arbetsuppgifter har du?  
Vilka ansvarsområden har du?  
Hur länge har du arbetat här? 
Arbetstid - vilken form? Hur mycket tid lägger du på ditt arbete i veckan?  
 
Personalfrågor 
Vilken anställningsform har cheferna och vad innebär detta i praktiken?  
Finns det något krav på antal arbetade timmar under en arbetsdag?  
Om ja: Vad innebär dessa krav? 
 
Tillgänglighet/Krav/Kontroll  
Hur ser formella policys ut hos er kring tillgänglighet bland era chefer?  
Under vilka tider och dagar är det ett krav för cheferna att vara tillgängliga?  
Hur ser tillgängligheten ut bland cheferna i praktiken?  
Är de tillgängliga mer än vad som formellt förväntas?  
Om ja: Varför tror du att det har blivit så? 
 
Stöttning 
Har chefer möjlighet till praktisk stöttning om de inte hinner med sitt arbete? 
Hur stöttar HR chefer om de behöver emotionellt stöd?  
 
Balansen mellan arbete och privatliv  
Är balansen mellan arbetsliv och privatliv en aktuell fråga hos er?  
Om ja: Hur arbetar ni med detta? Vilka svårigheter finns? 
Vad tar folk upp som en svårighet i balansen mellan arbetsliv och privatliv? 
Om chefer hos er är sjuka, vabbar etc, kan de vara helt frånkopplade och otillgängliga då? 
Hur fungerar det i förtroendearbetstid?  
 
Avslutande 
Det var våra frågor, är det något mer du vill dela med dig av?  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Bilaga 2: Intervjuguide - chefer 
Anställning 
Vad jobbar du med? (hierarkisk nivå?)  
Vilka arbetsuppgifter har du?  
Vilka ansvarsområden har du?  
Hur länge har du arbetat här? 
Arbetstid - vilken form? Hur mycket tid lägger du på ditt arbete i veckan?  

Privatliv  
Vad gör du när du inte arbetar? (familj, fritidsintressen) 

- Om sambo: delar du och din sambo lika på hushållssysslor? 
- Ensamstående med barn: får du stöttning i vardagen för att hinna med 

hushållssysslor? 

Teknik, tillgänglighet och flexibilitet 
Hur platsbundet är ditt arbete? 
Är det vanligt att du tar med dator och/eller telefon hem? 
Hur påverkas du av att kollegor tar med dator och/eller telefon hem? 
Finns det krav på att finnas tillgänglig på telefon/mejl utanför kontorstid?  
→ Om ja: Vem ställer de kraven? 
Hur mycket tid lägger du på jobbrelaterade telefonsamtal och/eller mejl utanför kontorstid? 
Är det en frihet eller börda att ha möjligheten att ta med telefon och/eller dator hem? 
Under semester, andra ledigheter eller under sjukdom, förväntas du att vara tillgänglig? 

Krav/kontroll/socialt stöd  
Vet du vad som krävs av dig i ditt arbete? (mål, krav, tillgänglighet etc) 
Upplever du att du kan påverka ditt arbete? Hur mycket? 
Hur upplever du din arbetsbelastning?  
Kan du påverka arbetsbelastningen?  
Hur upplever du det emotionella sociala stödet från chefer eller kollegor emotionellt? Saknas 
något? 
Hur upplever du det praktiska sociala stödet från chefer eller kollegor? Saknas något? 

Rollbeteende och värderingar 
Är det någon skillnad på ditt beteende hemma och på jobbet?  Vad skiljer sig?  
När känner du att du mest kan vara dig själv, på arbetet eller hemma? 
Vilka värderingar är viktigast för dig i ditt arbete? 
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Råder ett öppet klimat där man diskuterar värderingar och arbetssätt?  
 
Balansen mellan arbete och privatliv 
Hur påverkar hög arbetsbelastning dig? 
Hur upplever du balansen mellan den tid arbetet tar och ditt privatliv? 
Använder du någon strategi för att sätta gränser mellan arbete och privatliv? 
Vad upplever du oftast: Att arbetet tar tid från privatlivet eller att privatlivet tar tid från 
arbete? 
Om du inte upplever en balans mellan arbete och privatliv, har du då möjlighet att påverka 
detta? 
På vilket sätt påverkar det dig om du inte upplever balans? 
Skulle du säga att er formella organisationskultur såsom policys och värdegrund efterföljs i 
praktiken?  
 
Avslutande 
Det var våra frågor, är det något mer du vill dela med dig av?  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