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Abstrakt 

I följande uppsats undersöker vi chefers upplevelser kring ämnet Work-life balance, som 

handlar om balansen mellan arbetsliv och privatliv. Ämnet är aktuellt i dagens samhälle då 

allt fler väljer att satsa på både karriär och familjeliv. Det är vidare ett relevant ämne eftersom 

arbetsmarknaden har förändrats genom ett ökat tempo och nya flexibilitetsformer vilket kan 

medföra svårigheter för individen att skapa gränser mellan arbete och privatliv. Studiens syfte 

är att skapa förståelse för kommunala chefers upplevelse kring balansen mellan arbetsliv och 

privatliv samt undersöka hur de i praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar har vi utfört en kvalitativ semistrukturerad intervjuundersökning 

med åtta chefer i en kommunal organisation i Västra Götalands län. Materialet har sedan 

transkriberats och analyserats genom kodning. Undersökningens resultat presenteras enligt 

följande teman; Balans mellan arbete och privatliv, Flexibilitetens påverkan på balans mellan 

arbete och privatliv samt Balansens påverkan på välbefinnande. Sammanfattningsvis visar 

resultatet på cheferna upplever att balans framförallt innebär att kunna kombinera arbete och 

privatliv på ett tillfredställande sätt. Cheferna upplever överlag svårigheter med att finna en 

balans mellan arbetsliv och privatliv samt att avgränsa arbetet från privatlivet. Dessutom 

upplever flera av cheferna att en obalans påverkar deras välbefinnande negativt. Flertalet av 

cheferna ser däremot flexibla arbetsformer som en möjlighet att till viss del underlätta 

skapandet av balans. Avslutningsvis har vi diskuterat studiens resultat i relation till teorier om 

Work-life balance och tidigare forskning inom området.  

 

 

 



 

Abstract 

In the following essay, we examine managers’ experiences about Work-life balance, the 

balance between work and private life. The topic is relevant in today’s society where an 

increasing amount of people end up in a field of tension between devoting time to both career 

and family. Furthermore, it is a relevant topic in the guise of changes at the labor market by 

increased pace and new flexible work forms, which may cause difficulties for individuals to 

create a satisfactory balance. The study's purpose is to gain an understanding of municipal 

managers’ experience of the balance between work and private life, and immerse ourselves in 

the way they separates the work from the privacy. Based on the study´s purpose and research 

questions, we conducted qualitative semi-structured interviews with eight managers in a local 

municipal organization. The material has been transcribed and analyzed by coding. The 

results are presented by following themes; Balance between work and private life, 

Flexibilities impact on balance and the balance impact on well-being. In summary, the results 

of the study shows that municipal managers experience that balance primarily involves being 

able to combine work and family life in a satisfactory way. However, the managers of this 

study generally felt difficulties in finding this sort of balance, and to separate their work from 

their private life. Several managers experience that an imbalance affects their wellbeing 

negatively. Managers did however emphasis that flexibility in work forms could be an 

opportunity to partially facilitate the creation of balance. Finally, we have discussed the result 

in relation to theories of work-life balance and previous research in the area. 

 



 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla Er som har hjälpt oss med utformandet av vår 

kandidatuppsats. Vi vill framför allt tacka alla våra respondenter för att Ni tog er tid att träffa 

oss och svara på våra frågor. Utan era berättelser om hur ni upplever balansen mellan 

arbetsliv och privatliv, hade vi aldrig fått fram den studie vi har idag. Vi vill dessutom rikta ett 

stor tack till vår handledare Goran Puaca som har varit ett stöd och kommit med tips och idéer 

under arbetes gång.  

 

Tack till er alla!  

Blerina, Emelie & Rebecka 

Högskolan i Borås, 2013 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är fenomenet Work-life balance ett aktuellt ämne då allt fler personer väljer 

att satsa på både karriär och familjeliv. Work-life balance är vidare relevant då det handlar om 

individens möjlighet till att balansera de olika delarna arbetsliv och privatliv (Rothbard & 

Dumas, 2006:71). I följande uppsats är vi således intresserade av att fördjupa oss i ämnet 

Work-life balance genom att skapa oss en förståelse för hur chefer i en kommunal 

organisation upplever balansen mellan arbetsliv och privatliv samt undersöka hur de i 

praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. 

 

Work-life balance har blivit ett uppmärksammat ämne i nutida samhälle då människor i allt 

högre utsträckning upplever en konflikt mellan arbete och privatliv (Rothbard & Dumas, 

2006:71). En uppmärksammad förändring i samhället är att arbetslivet har omstrukturerats 

genom ökad flexibilitet och ett högre tempo. Dessutom präglas det förändrade arbetslivet av 

högre krav på arbetstagaren att vara högpresterande. De ökade kraven i arbetslivet påverkar 

individen ur flera hänseenden och tenderar även till att inkräkta på individens privatliv 

(Sennet, 2007:10). I dagens arbetsliv har antalet individer som väljer att göra karriär ökat 

radikalt. Det har medfört att organisationer står inför utmaningen att få deras anställda att 

utföra ett arbete och samtidigt försöka skapa en balans mellan arbete och privatliv (Rothbard 

& Dumas, 2006:71).  

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi är intresserade av att undersöka hur chefer finner balans mellan arbetsliv och privatliv då 

vi är nyfikna på hur chefer lyckas balansera arbetet med familjelivet i dagens komplexa 

samhälle. Dessutom vill vi undersöka hur de i praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. 

Ämnet Work-life balance handlar om individens förmåga att kombinera komponenterna 

arbetsliv och privatliv. Enligt Noon & Blyton (2007) är människors strategier för att skapa en 

sådan balans väldigt individuella och påverkas i hög grad av vilken livssituation individen 

befinner sig i (Noon & Blyton, 2007:356). Ämnet Work-life balance är aktuellt ur ett 

arbetsvetenskapligt perspektiv då svårigheter med att kombinera arbetsliv och privatliv kan 

leda till negativa konsekvenser för individens välbefinnande. Tidigare forskning tyder 

dessutom på att anställdas närvaro, prestationsförmåga och hälsa på arbetsplatsen påverkas i 

hög utsträckning av en konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Problematiken med att 

kombinera arbetsliv och privatliv har medfört ett ökat intresse av att försöka minska 

konflikten (Breaugh & Frye, 2008:345).  

 

Den svenska arbetsmarknaden har under senare årtionden genomgått omstruktureringar som 

har inneburit förändrade förutsättningar för individen. Arbetsmarknaden har förändrats genom 

exempelvis ökad individualisering och ökat ansvarstagande. Organisationers kontinuerliga 

anpassning till omgivningen har inneburit att det ställs höga krav på arbetstagaren att själv 

ansvara för planering av arbetet och se till att arbetsuppgifterna utförs korrekt (Allvin m.fl. 

2006:17). Ökade krav på arbetstagaren att vara självständig och utföra goda arbetsprestationer 
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kan leda till negativa konsekvenser för individen då den förändrade arbetsmarknaden medför 

svårigheter för individen att leva upp till organisationens krav och förväntningar. Vidare 

tenderar de förändrade förutsättningarna i arbetslivet att på sikt leda till negativa 

konsekvenser för arbetstagarens psykiska och fysiska välbefinnande (Allvin m.fl. 2006:11). 

Förändringarna på arbetsmarknaden medför dessutom svårigheter för individen att göra en 

avgränsning mellan vad som är arbete och vad som är privatliv vilket kan försvåra individens 

möjlighet till att skapa en balanserad tillvaro (Allvin m.fl. 2006:18).  

 

Dagens arbetsmarknad kännetecknas dessutom av en ökad flexibilitet i arbetslivet. Flexibilitet 

i olika former förekommer på den svenska arbetsmarknaden i form av exempelvis flextid och 

distansarbete (Allvin m.fl. 2012:12). Flexibilitet går att relatera till Work-life balance då 

omfattande undersökningar visar att flexibilitet i arbetet kan öka individens möjlighet till att 

finna balans mellan arbete och privatliv (Allvin m.fl. 2012:10–12). Det råder däremot delade 

uppfattningar kring flexibilitet i arbetslivet då Beck (2000) hävdar att flexibla arbetsformer 

inte alltid skapar möjligheter för individen då flexibilitet i arbetet även kan minska gränsen 

mellan arbete och privatliv (Beck, 2000:23).  

 

Det förändrade samhället tenderar även till att medföra konsekvenser för individen i form av 

en ökad tillgänglighet för arbetsrelaterade frågor. Den ökade tillgängligheten är ett resultat av 

en utvecklad teknik vilket har medfört att individen kan vara kontaktbar stora delar av dygnet, 

även utöver arbetstid. De ökade kraven och möjligheten till att ständigt vara tillgänglig för 

arbetsrelaterade frågor kan leda till att skillnaden mellan vad som är arbetsliv och vad som är 

privatliv luckras upp (O’Driscoll m.fl., 2006:117). 

 

Den nutida arbetsmarknaden som kännetecknas av en ökad individualisering och nya 

flexibilitetsformer medför att individen måste anpassa sig till nya villkor för att passa in i det 

förändrade arbetslivet. Eftersom de anställda kan betraktas som den viktigaste resursen i en 

organisation är det viktigt att de upplever en balans mellan arbetsliv och privatliv även ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Det är således av stor vikt att arbetsgivare försöker finna hållbara 

lösningar för att underlätta för arbetstagarna i det dagliga arbetet. Arbetsgivaren bör dessutom 

sträva efter lösningar som möjliggör individens skapande av balans mellan arbetsliv och 

familjeliv (Breaugh & Frye, 2008:345).  

 

En konflikt mellan arbete och privatliv är således inte enbart en viktig fråga för den enskilda 

individen utan har även blivit en betydande fråga för dagens arbetsgivare för att försöka 

upprätthålla en god hälsa bland de anställda på arbetsplatsen. Arbetstagarnas upplevelse av 

tillvaron är dessutom betydelsefullt för att bibehålla en god stämning inom organisationen 

(Breaugh & Frye, 2008:345). Eftersom individens balans mellan arbete och privatliv tenderar 

till att påverka individen i arbetslivet anser vi att ämnet Work-life balance är intressant att 

undersöka utifrån ett arbetsvetenskapligt perspektiv.  
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1.2 Syfte 

Syftet är att skapa en förståelse för kommunala chefers upplevelse kring balansen mellan 

arbetsliv och privatliv, samt undersöka hur de i praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. 

 

1.3 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningar som vi är intresserade av att undersöka är följande; 

 Hur upplever cheferna balansen mellan arbetsliv och privatliv? 

 Hur avgränsar cheferna arbetslivet från privatlivet? 

 Hur upplever cheferna att flexibla arbetsformer påverkar balansen mellan arbete och 

privatliv?  

1.4 Begreppspreciseringar  

Work-life balance är ett centralt begrepp genom hela uppsatsen. Det är ett begrepp vars 

definition kan variera beroende på individens livssituation. Work-life balance handlar 

framförallt om hur arbetande människor förenar de olika komponenterna arbete och privatliv 

(Noon & Blyton, 2007:356). 

 

Den nutida arbetsmarknaden kännetecknas av förändringar i arbetslivet genom ökad 

individualisering, ökad flexibilitet och ökade krav på individen (Allvin m.fl. 2006:149). 

 

Flexibilitet är ett återkommande begrepp i uppsatsen. Flexibilitet går att definiera som 

individens förmåga att anpassa sig till förändringar och arbetstagarens möjlighet till flexibla 

arbetsformer utifrån flextid och distansarbete (Furåker, 2009:81).  

 

Tillgänglighet definieras som förmågan att vara kontaktbar i förbindelse till omgivning och 

omständigheter. Det handlar om i vilken mån arbetstagare är tillgängliga gentemot 

arbetsgivare och familj. Begreppet tas i uttryck i olika sammanhang beroende på krav på 

tillgänglighet men även i vilken mån individen förväntas vara kontaktbar (Bergman & 

Gustafson, 2008:12–13). 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till att undersöka en kommunal organisation i Västra 

Götalands län. Vi har begränsat undersökningen till att endast intervjua chefer från 

kommunkontoret då urvalsgruppen är intressant i relation till ämnet Work-life balance. 

Tidigare forskning tyder på att det är vanligare med en konflikt mellan arbete och privatliv i 

tjänstemannasektorn vilket har ökat vårt intresse för urvalsgruppen chefer (Adams m.fl. 

1996:413). I den aktuella organisationen har vi undersökt hur kommunkontorets chefer finner 

balans mellan arbete och privatliv samt hur de i praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. 

Vi har dessutom fördjupat oss i om balansen mellan arbete och privatliv har betydelse för 
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deras välbefinnande. Vi har även undersökt hur cheferna upplever att flexibilitet i arbetslivet 

påverkar en sådan balans. I uppsatsen har vi medvetet valt att begränsa studien genom att inte 

lägga vikt vid en könsaspekt när vi undersökt balansen mellan arbete och privatliv. 

Anledningen till att vi inte undersökt en könsaspekt beror på en ojämn fördelning mellan 

kvinnliga och manliga respondenter samt att vi velat begränsa studiens omfattning. Det här är 

dock en intressant aspekt som vi diskuterar under rubriken Fortsatt forskning.  

 

1.6 Disposition  

I uppsatsens första kapitel presenterar vi studiens undersökningsområde under rubrikerna 

inledning och bakgrund. Vi redogör dessutom för studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

förklarar vi även grundläggande begrepp som återkommer i uppsatsen. Avslutningsvis 

redogör vi för avgränsningar och uppsatsens disposition.  

 

I nästkommande kapitel beskriver vi tidigare forskning inom forskningsområdet Work-life 

balance genom att redovisa vetenskapliga artiklar som är relevanta för ämnet.  

 

I uppsatsens tredje kapitel redogör vi för valda teorier och modeller som ämnesområdet 

Work-life balance baseras på.  

 

I fjärde kapitlet redovisar vi valet av metod, urval, material samt undersökningens 

genomförande. Vidare beskriver vi uppsatsens etiska överväganden, förförståelse samt 

tillförlitlighet och giltighet. Vi avslutar med en beskrivning kring genomförandet av analysen 

och arbetets fördelning.  

 

I femte kapitlet redovisar vi uppsatsens resultat som vi delat upp i olika teman utifrån 

undersökningsområdet.  

 

I uppsatsens sjätte och avslutande kapitel diskuterar och analyserar vi studiens resultat utifrån 

syfte, frågeställningar, tidigare forskning, förförståelse samt teori. Dessutom för vi en 

diskussion kring vår metod och fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar vi tidigare forskning som är relevant i förhållande till studiens 

undersökningsområde. De vetenskapliga artiklarna skildrar konflikten mellan arbetsliv och 

privatliv, hur arbete och familjeliv är relaterade till varandra, ökad flexibilitet i arbetslivet, 

attityder till flexibilitet samt utnyttjandet av flexibilitet i arbetslivet.  

2.1 Konflikt mellan arbetsliv och familj 

Följande artikel är relevant för studiens undersökningsområde då den skildrar faktorer som 

kan bidra till en minskad konflikt mellan arbete och privatliv. I artikeln redovisar Breaugh & 

Frye (2008) fyra olika anställningspraxis som underlättar skapandet av en balans mellan 

arbetsliv och privatliv. De fyra praxis som undersöks är arbetstagares möjligheter till 

distansarbete, möjligheten till att ta hem arbete, flexibla arbetstider och möjligheten till 

ledighet på grund av familjeskäl. I artikeln skildras hur det under senare år skett en 

fördubbling av antalet par som satsar på karriär, ensamstående samt vård- och 

omsorgspersonal. Sådana tendenser är starkt kopplade till en konflikt mellan arbete och 

familjeliv. Det har visat sig att sådana konflikter påverkar anställdas närvaro, prestanda och 

hälsa på arbetsplatsen, vilket har gjort arbetsgivare intresserade av frågan. Som ett försök att 

lösa konflikten har en del arbetsgivare skapat praxis som ska gynna arbetstagaren och deras 

familj, det kan till exempel röra sig om flextid. Vilket gör att möjligheten till flexibel arbetstid 

hos de anställd ökar. En arbetsplats som dessutom erbjuder förmåner som flexibilitet anses 

vara mer attraktiv bland arbetssökande (Breaugh & Frye, 2008:345). 

 

Forskningen som Breaugh & Frye (2008) redovisar tyder på att det är svårt att säga vilka 

faktorer som faktiskt bidrar till att minska konfliken mellan arbete och familjeliv. Av den 

anledningen att olika praxis ofta kombineras med varandra vilket gör att det är omöjligt att 

säga vilken eller vilka i kombination som kan leda till en minskad konflikt (Breaugh & Frye, 

2008:346).  

 

Distansarbete är en av de aspekter som artikeln talar om och dess föredelar respektive 

nackdelar. Det som talar för ett sådant arbetssätt är bland annat minskad pendlingstid för 

arbetstagare, men det bidrar även till lägre kontorskostnader för arbetsgivare. Att ha 

möjligheten till att arbeta på distans har även visat sig skapa ett större ansvar för familjen, 

eftersom det då ger en möjlighet att utföra sådana uppgifter mellan arbetsuppgifterna. 

Forskare säger sig tro att en sådan aspekt gör att konfliken mellan arbete och familjeliv 

minskar. Utöver det här menar Breaugh & Frye (2008) att ett annat sätt för arbetsgivare att 

minska den konflikt som uppstår mellan arbete och familj är att låta arbetsgivare ta med sig 

uppgifter hem som inte slutförts på arbetstid. Det visar sig dock ha en stark påverkan på att 

starta en konflikt mellan arbete och familj (Breaugh & Frye, 2008:346–348).  
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Flexibel arbetstid visar sig vara den av de undersökta arbetssätten som har fått mest 

uppmärksamhet. Artikeln nämner forskning som menar att ett flexibelt arbetsschema borde 

bidra till att underlätta hemarbetet, vilket leder till en minskad konflikt mellan arbete och 

familj (Breaugh & Frye, 2008:347).  

  

Den undersökning som Breaugh & Frye (2008) utfört visar dock att distansarbete som 

förmodas minska konflikten mellan arbete och familjeliv inte har något stöd i deras studie. 

Det visade sig även att möjligheten till ledighet vid familjeangelägenheter inte heller har 

någon påverkan på konflikten mellan arbete och familjeliv. Däremot visar studien på ett starkt 

samband till att flexibel arbetstid kan minska konflikten arbete och familjeliv(Breaugh & 

Frye, 2008:349–352).  

 

Angående hemarbete hittade Breaugh & Frye (2008) dock ett svagt samband att ta hem arbete 

skulle minska konflikten mellan arbete och familjeliv. Det sägs också att anledningen till att 

det här svaga sambandet beror på att möjligheten att ta med arbetet hem även tenderar att 

suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv (Breaugh & Frye, 2008:349–352).  

 

Även om den utförda undersökningen på många sätt visar svaga eller inga samband mellan 

studiens variabler, uppmanar författarna att ändå fundera på frågan kring Work-life balance. 

Då den är som tidigare nämnt mycket komplex, vad det gäller vilka variabler, var för sig eller 

i kombination, som kan minska en konflikt mellan arbete och familjeliv. De säger även att det 

kan vara värt för arbetsgivare att ge familjevänliga metoder ett försök, om de är rädda för att 

konflikter mellan arbete och familjeliv ska påverka arbetet på ett negativt sätt (Breaugh & 

Frye, 2008:352).  

 

2.2  Relationen mellan arbete och familjeliv 

Adams m.fl. (1996) presenterar vikten av socialt stöd vid ett försök att kombinera arbete och 

privatliv. Vidare nämner artikeln hur individen påverkas när arbetsliv och privatliv i hög grad 

integrerar med varandra (Adams m.fl. 1996:411).  

De genomförda undersökningarna kring ämnet Work-life balance tyder på att det finns ett 

samband mellan arbete och familj, men även att det finns en ömsesidig påverkan mellan de 

båda. Adams m.fl.(1996) skildrar två aspekter av familjens påverkan på arbetet. Den första 

skildrar en konflikt mellan familj och arbete, som kan ge upphov till stress med psykologiska 

och fysiska följder. Den andra aspekten framställer vikten av socialt stöd. Det hävdas att det 

sociala stödet påverkar en arbetstagares välbefinnande och hälsa. Författarnas syfte med 

artikeln är att använda konflikten mellan arbete och privatliv för att skapa en större 

förförståelse för av de faktorer som påverkar välbefinnandet (Adams m.fl. 1996:411).  

De redan befintliga modellerna för kombinationen arbete och familj menar att konflikten 

uppstår när en person möter krav från två olika domäner, och när de här kraven är stridande 

med varandra. Det vill säga när arbetslivets krav inte går att förena med familjelivets krav. 

Den uppstående konflikten kan även påverka kvaliteten på både arbetet och relationer i 
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människors privatliv. Forskning har även visat på att sambandet mellan arbete och familj är 

dubbelsidigt, alltså familjen påverkar arbetet och arbetet påverkar familjen (Adams m.fl. 

1996:411). Den kvantitativa studie som forskarna Adams m.fl. (1996) lyfter fram tyder på att 

konflikten mellan arbete och familjeliv medför att genomfört arbete inte får det optimala 

resultatet som önskas. Samtidigt som familjerelaterade problem har påverkan på människors 

allmänna hälsotillstånd och välbefinnande (Adams m.fl. 1996:411–412). Det visar sig även att 

i de fall där arbetet i hög grad integreras i familjelivet kan det resultera i utbrändhet som i sin 

tur bidrar till lägre arbetstillfredsställelse. Det har även visat sig att i de fall där arbetet 

sammansmälter med familjelivet så tenderar det att sänka kvaliteten på privatlivet. Likaväl 

som arbetet påverkar familjelivet visar artikeln på att det finns tendenser till att familjelivet 

även påverkar arbetslivet på ett negativt plan. Artikeln visar exempelvis att sådant som 

tillfredställelse vad gäller livet och arbetet samt organisatoriskt engagemang påverkas, men 

även depression och ångest är sådant som kan uppstå när familjelivet i hög grad påverkar 

arbetet (Adams m.fl. 1996:412). 

Artikeln tar även upp ämnet socialt stöd och det visar på att arbetsrelaterat stöd är viktigt för 

att minska risken att drabbas av arbetsrelaterad stress. Studien visar också att stöd från vänner 

och familj inte nödvändigtvis ökar till exempel arbetstillfredsställelse, men däremot så ökar 

välbefinnandet som spelar stor roll för att minska arbetsrelaterad stress (Adams m.fl. 

1996:412).  

Adams m.fl. (1996) menar att en konflikt mellan arbete och familj samt det sociala stödet 

påverkar varandra. En konflikt kan leda till förändrat stöd och tvärtom. Forskningen som 

artikeln tar upp visar på att minskat stöd från vänner och familj leder till risken att det skapas 

en konflikt mellan arbete och familjelivet. Det sägs också att om arbetet integreras allt för 

mycket med familjelivet kommer det vara svårare för familjen att vara stödjande och 

förstående. Studien talar även om att engagemang i arbetet kan öka arbetstillfredsställelsen 

och en känsla av kunskap samtidigt som det kan leda till en konflikt mellan arbete och 

familjeliv. Det är något som har visat sig vara vanligare bland tjänstemän än vad det är bland 

andra arbetstagare. Ett stort engagemang för sitt arbete leder troligtvis till att arbetet stör 

familjen vilket kan leda till minskat stöd från familjen. Det har visat sig genom att de 

arbetstagare som har stort arbetsengagemang lägger mer tid och fokus på arbetet och det kan 

leda till att familjen kommer i andra hand. Familjens inblandning i arbetet kan bidra till ökat 

stöd och förståelse för det utförda arbetet. Artikeln visar även på att ökad trivsel på arbete har 

ett positivt samband till en tillfredsställelse för livet (Adams m.fl. 1996:413). 

Resultatet som Adams m.fl. (1996) presenterar tyder på att det finns ett starkt samband mellan 

variablerna arbetsengagemang, att arbetslivet gör intrång på familjelivet och att arbetet 

integreras med familjelivet. Att arbetsengagemang tyder på ökad trivsel är en positiv aspekt 

medan en negativ aspekt är att arbetet lätt stör familjen. Vidare menar författarna att ur något 

positiv kommer även något negativt. Å andra sidan har ett starkt familjeengagemang en 

påverkar på arbetet, vilket gör det svårt att balansera kraven från de roller som familjen 

förväntar sig tillsammans med de krav som yrkesrollen medför. När arbetet integrerar allt för 

mycket med privatlivet tenderar individens relation till familjen men även till 
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livstillfredsställelsen att förändras. När familjen påverkar arbetet visar det sig att arbetsglädjen 

försämras, men att även känslan av stöd från familj och vänner kan minska. Det kan i sin tur 

leda till minskad livstillfredsställelse pågrund av minskat stöd (Adams m.fl. 1996:416–417).  

Att vara engagerad i sitt arbete har ett starkt samband till att arbetet stör familjelivet. När 

familjens inblandning å andra sidan är hög tyder det på att det finns ett stort emotionellt stöd 

från familj och vänner. Adams m.fl. (1996) talar om att familjens sammansättning påverkar 

synen på arbete och familj (Adams m.fl. 1996:417).  

 

2.3 Ökad flexibilitet i arbetslivet 

Följande artikel av Allvin m.fl. (2012) är relevant då den skildrar hur dagens arbetsliv har 

förändrats genom ökad flexibilitet. I artikeln framhålls att flexibilitet kan innebära ett sätt att 

underlätta individens möjligheter till skapandet av en balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Dessutom skildras hur flexibiliteten kan ha olika former av reglering och kan påverka 

anställdas arbetsvillkor (Allvin m.fl. 2012:9).  

 

I artikeln beskrivs hur den internationella och svenska arbetsmarknaden har genomgått 

omfattande förändringar under de senaste åren genom bland annat en ökad förekomst av 

flexibilitet. Den ökade utbredningen av flexibilitet har bidragit till ökad självständighet och 

således förändrade arbetsvillkor för arbetstagaren. På dagens arbetsmarknad råder olika grad 

av reglering av arbetskraften. Vidare innebär lågreglerade och oreglerade yrken skilda flexibla 

arbetsförhållanden för individen (Allvin m.fl. 2012:9–10). Den ökade flexibiliteten i 

arbetslivet har bidragit till en diskussion om vilka konsekvenser flexibiliteten får för 

arbetsvillkoren. Under 1980-talet uppdagades frågan om flexibla arbetstider i svenska och 

utländska organisationer. Anledningen till att ämnet flextid togs upp var att många kvinnliga 

såväl som manliga arbetstagare upplevde svårigheter med att balansera arbetsliv med familj- 

och privatliv. Motivet till flextider var att lättare balansera arbete och familj på ett smidigt sätt 

genom flexibla arbetstider och att slippa gå ner i arbetstid. Användningen av flextid blev 

vanligt i svenska organisationer. En annan flexibel arbetsform som utvecklades under 1990-

talet var distansarbete. Den här flexibla arbetsformen underlättades genom framväxten av 

internet. Genom möjligheten till att arbeta på distans i hemmet skapades förutsättningar för 

arbetstagaren att lättare balansera arbete med privatliv. I dagens arbetsliv är det vanligt med 

distansarbete, framförallt för arbetstagare som är anställda på stora företag. I en undersökning 

som Statistiska Central Byrån presenterade 2008 framgår att 90% av de undersökta företagens 

arbetstagare, regelbundet tillämpade arbete på distans (Allvin m.fl. 2012:10–12).  

 

Dagens organisationer och arbetstagare förväntas uppträda flexibelt. Den ökade flexibiliteten 

handlar dock framförallt om att skapa nya enskilda arbetsvillkor än att använda flexibilitet 

som en strategi. Vid införandet av nya mer flexibla arbetssätt skapas en förändring i form av 

reglering av arbetsvillkor. Vid exempelvis flextid är det inte organisationen som bestämmer 

tiden för arbete och vid arbete på distans får individen avgöra platsen för arbetet. Vidare 

innebär införandet av de här arbetsvillkoren en minskad reglering av villkoren angående 

arbete. Det här innebär mer ingående att arbetarna får ett ökat självbestämmande och olika 
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beteendemönster skapas, dock leder det även till ökad tvetydighet och mer diffusa former av 

flexibilitet (Allvin m.fl. 2012:13–14). En minskad reglering av arbetsvillkor innebär att 

arbetstagaren får ökat beslutsfattande i arbetet men ställer samtidigt högre krav på individen 

att ta korrekta beslut (Allvin m.fl. 2012:16).  

För att ta reda på i vilken utsträckning flexibilitet och således olika grad av reglering 

förekommer i svenskt arbetsliv har en undersökning genomförts kring ämnet. Undersökningen 

som presenteras i artikeln grundas på fyra olika undersökningsområden. De variabler som har 

undersökt är arbetstid, placering av arbetet, arbetets genomförande samt samarbete av arbetet.  

Vid granskning av resultatets olika dimensioner separat visar resultatet att 59% av 

arbetskraften har arbeten som är tidsreglerade, 74% är reglerande gällande placering och 20% 

i avseende av genomförandet och 80% gällande samarbete. Utifrån ovanstående resultat är 

således flertalet av de undersökta kategorierna reglerade, förutom genomförandedimensionen 

där endast 20% svarade att de regleras.  

Sammanfattningsvis visar den omfattande enkätundersökningen på en allmän utbredning av 

oreglerade och flexibla arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningens 

resultat visar dessutom på att graden av flexibilitet är allra störst hos gruppen arbetsgivare och 

egenföretagare.  

2.4 Attityder till flexibilitet  

Följande artikel av Molleman (2009) är relevant för vår uppsats då den presenterar tidigare 

forskning angående flexibilitet i arbetslivet. Artikeln bygger på en undersökning genomförd 

med olika arbetstagare för att få reda på vilka attityder som råder kring flexibilitet (Molleman, 

2009:241). 

I den vetenskapliga artikeln Attitudes towards flexibility presenteras en kvantitativ 

undersökning angående attityder till flexibilitet i arbetslivet. Undersökningen inriktar sig till 

arbetstagarens beroende och upplevd självständighet till arbetsuppgiften vilket hör ihop med 

deras attityder till att vara flexibel i arbetet. Vidare är fokus på om arbetstagare som arbetar i 

team upplever att flexibilitet i arbetssammanhang medför sociala förmåner eller sociala 

förluster för dem som individer (Molleman, 2009:241). 

I artikeln presenteras hur en enkätundersökning har genomförts för att få fram data om 

undersökningsområdet flexibilitet. Urvalsgruppen som undersökningen baseras på består av 

arbetstagare som arbetar i team och som har en utbredd flexibilitet i deras arbete. 

Undersökningen riktar sig till individerna i de olika teamen. Enkätundersökningen 

genomfördes i sammanlagt 15 olika organisationer med 432 anställda och deras arbetsledare 

fördelade över 90 team som deltog i undersökningen (Molleman, 2009:249). 

Enligt Molleman (2009) innebär flexibilitet i arbetslivet de delar av gruppuppgifter som en 

arbetstagare är benägen till att hantera framgångsrikt. I artikeln skildras hur flexibilitet har 

diskuterats i arbetslivet och hur flexibilitet i arbetslivet kan resultera i både positiva och 

negativa utfall. Ett synsätt på flexibilitet är att flexibla arbetstagare har bättre 
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anpassningsförmåga till nya arbetssätt och är bättre på att hantera kraven i arbetslivet. Ett 

annat synsätt på flexibilitet i arbetet är att en hög utsträckning av flexibilitet kan upplevas som 

negativt för arbetstagaren (Molleman, 2009:241). Eftersom flexibilitet i arbetet kan upplevas 

på skilda sätt beskrivs ämnet flexibilitet som ett relevant ämne ur ett ledningsperspektiv. 

Genom en insikt i hur flexibelt arbete upplevs kan arbetsledare utforma flexibelt arbetet på ett 

effektivt och tillfredställande vis (Molleman, 2009:242).  

Undersökningens resultat påvisar att respondenterna upplever att det finns både för och 

nackdelar med flexibilitet men att de finns betydligt fler sociala fördelar än negativa sidor 

med vara flexibel i arbetslivet. Det här faktumet konstaterar således att de flesta av 

arbetstagarna är positiva till att inneha ett flexibelt arbete. Vidare skildras i resultatet att 

respondenterna upplever att flexibilitet skapar sociala förmåner, dock enbart för team med 

uppgifter där de i hög grad är ömsesidigt beroende. Utifrån resultatet framgår även att 

respondenterna upplevelse av flexibilitet var negativt i förhållande till självständiga uppgifter 

men positivt i förhållande till uppgifter som är ömsesidigt beroende. Dessutom framgår att 

flexibiliteten bidrar till självstyrning och frihet till att välja utförande av arbetet vilket 

respondenterna upplever positivt (Molleman, 2009:255). Sammanfattningsvis uppger 

respondenterna att fördelarna med flexibiliteten är fler än nackdelarna då flexibiliteten medför 

fördelar i arbetslivet (Molleman, 2009:264). Vi upplever att den här studien är aktuell för vårt 

undersökningsområde då vi inriktat oss på att undersöka flexibilitet och balans mellan arbete 

och privatliv i en kommunal organisation.  

2.5 Utnyttjande av flexibilitet 

Nedanstående artikel av Lyness (2012) är relevant för studiens undersökningsområde då 

artikeln beskriver den föränderliga arbetsmarknaden i förhållande till flexibilitet. Vidare 

beskrivs flexibiliteten som en möjlighet för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv. 

Dessutom beskriver artikeln att utnyttjande av flexibilitet skiljer sig åt mellan olika kön och 

olika åldrar och beroende på individens familjesituation (Lyness, 2012:1023). 

 

Artikeln ”It´s All about Control: worker control over Schedule and Hours in Cross-National 

Context” skildrar hur arbetstagare på dagens arbetsmarknad balanserar arbetslivet och 

privatlivet på den föränderliga arbetsmarknaden. Artikeln belyser även framväxten av 

flexibilitet på arbetsmarknaden och utnyttjandet av den samt vilka möjligheter arbetare har till 

flexibilitet idag. Artikeln beskriver undersökningar som gjorts angående relationerna mellan 

arbete och familj. För att ett företag skall vara framgångsrikt beskriver Lyness m.fl. (2012) att 

även arbetsgivaren skall våga delegera arbetaren kontroll över det egna arbetet. Det här 

innebär att det skett förändringar i organisationer världen över då man övergått från 40 

timmar i veckan till att ge arbetstagaren möjligheten att planera arbetstiden själv i form av 

flexibilitet i arbetet. Det här ger således arbetaren kontroll över sitt eget arbete vilket leder till 

att arbetet tenderar till att bli väl utfört vilket gynnar organisationen (Lyness, 2012:1023). 

Vidare beskrivs att arbetstagare har disciplinerats till att utföra ett väl utfört arbete för att 

kunna använda sig av flexibiliteten (Lyness, 2012:1023). 
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Genom att ge arbetaren flexibel kontroll över tiden får arbetaren kontroll över arbetet och 

över arbetstiden. Artikeln beskriver denna form av kontroll och flexibilitet som något positivt 

eftersom arbetstagaren kan planera in privatlivet och familjelivet, samtidigt som arbetstagaren 

effektiviseras då individen även hinner med att hantera privatlivet och finner således lättare en 

balans i livet (Lyness, 2012:1025). 

 

Studien visar att flexibiliteten skiljer sig åt mellan kvinnor och män samt att det finns 

påverkande faktorer såsom ålder, familjeliv samt utbildning. Kvinnor tenderar att utnyttja 

flextiden mer än män. Vidare beskriver artikeln att det är vanligare att männen har mer 

inarbetade timmar att använda, men att de utnyttjas i mindre utsträckning än bland kvinnor. 

Artikeln beskriver dessutom att de som är gifta använder sig mer av flextiden och särskilt 

bland dem med barn. Studien visar även att de äldre inte använder flextiden i lika stor 

utsträckning som de yngre, då de yngre utnyttjar denna flexibilitetsform i större utsträckning. 

Studien visar att de yngre använder sig av flexibla arbetsscheman och att de är mer under 

kontroll (Lyness, 2012:1026). 

 

Artikeln visade att de som har möjlighet till flextid är de som arbetar i mindre företag, arbetar 

deltid eller är egenföretagare. Studien visar att den gruppen som i praktiken har möjligheten 

att utnyttja flexibilitet inte gör det även om möjligheten finns. Det gäller i synnerhet för de 

som vill arbeta upp sig i företaget eller vill behålla det nuvarande arbetet (Lyness, 

2012:1026). 

 

Vid jämförelse mellan de olika klasserna i samhället visar studien att arbetarklassen inte har 

lika stor kontroll över att schemalägga sina egna arbetstider. Tjänstemännen i den högre 

klassen har större kontroll och handlingsutrymme över att kunna planera sitt arbete och 

schemalägga sina timmar (Lyness, 2012:1041). 
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3. Teorianknytning/teoretiska utgångspunkter  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgår utifrån Ulrich Becks (2000) teori om det moderna 

risksamhället och dess konsekvenser för individen att kombinera arbetsliv och privatliv 

(Beck, 2000:23). Vi ser teorin som relevant för vår uppsats då den skildrar hur arbetsliv och 

familjeliv har en tendens att flyta samman i dagens samhälle och att detta beror på 

övergripande samhällsförskjutningar från kollektivt till individuellt ansvarstagande (Beck, 

2000:23). Vi relaterar dessutom Becks teoriperspektiv till en tillämpad Work-life balance 

modell som O’Driscoll m.fl. (2006) skildrar. Work-life balance modellen är relevant för vår 

undersökning då den specifikt visar hur en konflikt mellan arbete och privatliv kan uppstå i 

dagens samhälle (O’Driscoll m.fl. 2006:119). 

 

3.1 Becks teori 

Enligt Beck (2000) har samhället under senare år genomgått stora förändringar som inneburit 

konsekvenser för individens levnadssätt. Fortsättningsvis beskrivs hur samhällsförändringarna 

har bidragit till en ny samhällsstruktur som i litteraturen skildras som ett risksamhälle. Vidare 

kännetecknas det moderna samhället av en ökad reflexivitet (Beck, 2000:18–19). Det så 

kallade risksamhället medför enligt Beck (2000) olika konsekvenser för både arbetsliv och 

privatliv vilket påverkar individen på olika vis (Beck, 2000:112). En viktig punkt som Beck 

(2000) lyfter fram är framväxten av risksamhället och medföljande svårigheter för individen 

att kombinera rollerna arbetsliv och privatliv. Vidare framhålls att det moderna samhället och 

dess ökade flexibilitet leder till att gränsen mellan vad som är arbete och vad som betraktas 

som privatliv tenderar till att flyta samman (Beck, 2000:23). Dagens moderna samhälle har 

även inneburit förändringar för individens situation gällande tillgängligheten. En utveckling 

av tekniken har bidragit till en ökad tillgänglighet för arbetstagaren. Den tekniska 

utvecklingen möjliggör en ökad kommunikation på arbetsplatsen (Beck, 2000:23).  

 

Dagens risksamhälle har inneburit förändringar för individens levnadsvillkor då människan är 

tvungen att anpassa sig till de nya samhällsförändringarna (Beck, 2000:71). I litteraturen 

diskuterar Beck (2000) huruvida det går att minska de negativa konsekvenserna av det 

moderna samhället så att det varken hindrar samhällsutvecklingen eller överskrider rimliga 

gränser då det är viktigt med en rimlig balansgång (Beck, 2000:30). Det nya risksamhället 

innebär även högre krav på att öka produktiviteten inom organisationer. I försök att nå en 

ökad produktivitet ignoreras de risker som kraven medför och istället betonas de ekonomiska 

fördelarna med en hög produktivitet istället för att se till individens hälsa och behov. Genom 

en strävan att öka produktiviteten i arbetslivet skapas bieffekter av den nya moderniseringen 

som innebär risker för individen. En sådan risk och bieffekt är att människors välbefinnande 

påverkas negativt då de blir sjuka av de ökade kraven på att vara produktiva (Beck, 2000:84–

85). 
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Enligt Beck (2000) har risksamhället medfört en större otrygghet i samhället vilket har 

bidragit till en ökad otrygghet för individen. I risksamhället blir förmågan att förutse och 

hantera hinder och problem som kan uppstå således oerhört viktigt för individen. Individens 

självständighet blir allt viktigare i dagens samhälle då individen i allt större utsträckning blir 

tvungen att hantera problem på egen hand pågrund av minskat kollektivt stöd på 

arbetsmarknaden (Beck, 2000:106). Ökade krav på självständighet beror på en ökad 

individualiseringsprocess i samhället. Vidare innebär individualiseringen att människan i 

högre utsträckning får ta större ansvar för sig själv vilket har medfört en ökad självständig på 

arbetsmarknaden men även i privatlivet. Beck (2000) talar om en modernitet i form av 

reflexiv riskhantering vilket handlar om hur människor hanterar risker och strävar efter 

säkerhet. Vidare är den reflexsiva riskhanteringen en del av individualiseringsprocessen som 

skapar olika former av val som individen måste besluta om. Det förväntas enligt Beck (2000) 

att individen ska vara självständig i samhället och arbetslivet och fatta egna beslut utifrån en 

samhällelig och politisk grund (Beck, 2000:123–124).  

 

Risksamhället har medfört svårigheter för individen att kombinera yrkesrollen med familjen 

eftersom samhällsstrukturen har förändrats. En ökad individualisering har bidragit till att 

familjelivet blir svårare att kombinera med kraven som ställs i yrkeslivet. Beck (2000) betonar 

även att risksamhället har inneburit förändringar på arbetsmarknaden i form av en ökad 

flexibilitet vilket inneburit nya sysselsättningsformer och flexibilitet i form av flexibla 

arbetstider (Beck, 2000:120–122). 

 

Beck (2000) har sammanfattat risksamhällets nya samhällstruktur i sju teser, vilka är följande; 

1) Samhällelig individualisering, vilket har medfört att människan har blivit mer 

självständig på arbetsmarknaden.  

2) Social ojämlikhet, vilket är ett resultat av individualiseringen där människan prioriterar 

sig själv.  

3) Ny omedelbarhet mellan individen och samhället, ett nytt otraditionellt levnadssätt 

som innebär ny omedelbarhet mellan individen och samhället genom ökad 

arbetslöshet men även nya sysselsättningsformer som innefattar flexibilitet.  

4) Frigörelse från könsrollerna, vilket innebär att kvinnorna har frigjort sig och en 

individualisering påverkar privatliv, familjeliv och även yrkesrollerna. 

5) Motsägelser i industrisamhällets halverade moderna, det handlar om att försöka göra 

samhället jämställt, men utan att lyckas.  

6) Den enskilda individen blir själv en reproduktionsenhet av det sociala i livsvärlden, 

individen måste själv organisera och planera både privatliv och arbetsliv.   

7) Ny socio-kulturell samhörighet, är ett resultat av individualiseringsprocessen.  

(Beck, 2000:120–123).  
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Det som Beck (2000) kallar för risksamhället har medfört konsekvenser för individen genom 

bland annat ökade svårigheter att kombinera arbete och privatliv. Risksamhället har vidare 

medfört att gränsen mellan arbete och privatliv har tendens att flyta samman (Beck, 2000:23). 

Det här är en fråga om nutida samhällstrender som i följande Work-life balance modell 

skildras utifrån hur konflikten mellan arbetsliv och privatliv specifikt uppstår då rollerna inom 

arbetet och privatlivet med dess tillhörande krav är svåra att förena (O’Driscoll, m.fl. 

2006:118–119).  

 

3.2 Modell Work-life balance 

En konflikt uppstår lätt vid ett försök att balansera arbete och privatliv, då en eller båda 

komponenterna riskerar att ta för mycket tid av den andra. En sådan situation kan leda till 

minskat deltagande, minskad tillfredsställelse och en lägre prestation i båda rollerna eller i en 

av dem då förväntningarna från både arbete och familj kan vara svåra att uppfylla (O’Driscoll 

m.fl. 2006:119). 

 

En sådan konflikt är en form av inter-roll konflikt där kraven från både arbetslivet och 

familjelivet är svåra att leva upp till. Vidare försvåras möjligheten för individen att förena de 

olika rollerna i arbetet och privatlivet med varandra (O’Driscoll m.fl. 2006:117). 

 

Denna konflikt går att se utifrån två perspektiv, antingen att familjen integrerar på arbetet 

(Family-work interference) eller att arbetet integrerar på familjen (Work-family interference). 

Inom modellen talas det om tre olika former av konflikter, det handlar om tidsbaserade, 

stambaserade och beteendebaserade konflikter (O’Driscoll m.fl. 2006:118).  

 

Den tidsbaserade konflikten handlar om individens oförmåga att utföra en rolls uppgift som 

kräver tid, samtidigt som den andra rollen kräver lika mycket tid. Vilket gör att en individs tid 

inte räcker till för att på ett tillfredställande sätt utföra arbetet som krävs från både familj och 

arbetsgivare. Det kan exempelvis visa sig genom att en individ spenderar mer tid på jobbet än 

med familjen. Å andra sidan kan det även innebära att familjens ansvar är högt, vilket bidrar 

till ökad frånvaro på arbetsplatsen (O’Driscoll m.fl. 2006:118).  

 

Den stambaserade konflikten uppstår när kraven från en roll stör förmågan att utföra liknande 

krav ifrån den andra rollen. Den här konflikten kännetecknas av ett överflöd av negativa 

känslor, när en roll införlivar sig i allt för hög grad med den andra. Det kan exempelvis visa 

sig genom en ökad stress på arbetet som sedan tas i uttryck genom irritation mot 

familjemedlemmar. En ökad stress inom familjen kan minska både arbetsglädje och 

prestationsförmåga hos en arbetstagares (O’Driscoll m.fl. 2006:118).  

 

Den beteendebaserade konfliken syftar på specifika beteenden hos en av rollerna som är 

oförenliga med de begärda beteendena från den andra rollen. Det kan även röra sig om 

specifika normer och förväntningar som kolliderar dessa två rollerna emellan. Det kan 
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exempelvis handla om att begrepp som aggressiv och ambitiös beskriver en bra 

arbetsprestation.  Medan kärleksfullhet och tillmötesgående är begrepp som beskriver en 

hälsosam och frisk familj. De olika beskrivningarna kan vara svåra att koppla bort och stänga 

av alternativt koppla på igen efter eller innan arbetet. Det är sådant som kan hindra en smidig 

övergång från det ena till det andra (O’Driscoll m.fl. 2006:118–119).  

 

Följande figur (3:2) visar på en enkel modell av konsekvenser och prediktorer för en konflikt 

mellan arbete och privatliv. 

 

  

Work and family 

resources 

Work and 

family demands 

 

 

Work-family 

interference 

Family-work 

interference 

Absenteeism 

and withdrawal 

Job and family 

satisfaction 

Psychological 

well-being 

 

Gender 

Dependants Physical health 

Prediktorer Konsekvenser  

3:2 – Prediktorer och konsekvenser för konfliken mellan arbete och privatliv 

 
(O’Driscoll m.fl., 2006:121) 

Prediktorer  

Work and family resources, innebär att en av de rollerna, antingen privatlivet eller arbetet tar 

upp för mycket av den andra rollens tid och energi. Det är då det uppstår en konflikt mellan 

dessa två. Det här är något som varierar från person till person beroende på hur ens behov hos 

arbete och familj ser ut. Det kan även handla om stödet ser ut hemifrån eller på arbetet 

gentemot att ha tid för arbetet eller familjen (O’Driscoll, m.fl. 2006:120–122). 

 

Work and family demands, handlar om både interna och externa krav. De interna kraven är de 

krav som en individ själv sätter upp, för till exempel en arbetsprestation. De externa kraven 

handlar om sådana krav som kommer utifrån, från till exempel en arbetsgivare eller från 

familjen (O’Driscoll, m.fl. 2006:122). 

 

Gender, avser den sociala pressen, för vad som är ”normalt” bland kvinnor och män. De 

jämförelser som gjorts visar att kvinnor ofta har en högre inblandning av privatlivet i arbetet 

och män har en högre arbetsinbladning i privatlivet (O’Driscoll, m.fl. 2006:124). 
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Dependants, innebär att anhöriga gör att fordran utifrån ökar och bidrar till en minskning av 

arbetstid. Sådant som ålder på exempelvis barn faller också in under den här kategorin, 

eftersom familjer med barn under 18 år tenderar att ha högre krav från omvärlden än familjer 

utan yngre barn (O’Driscoll m.fl. 2006:125).  

 

Konsekvenser 

Absenteeism and withdrawal, avser att en konflikt mellan arbete och privatliv är starkt kopplat 

till sjukfrånvaro. Det visar sig vara vanligare i de fall där arbetet integrerar med privatlivet i 

högre grad än tvärtom (O’Driscoll m.fl. 2006:126).  

 

Satisfaction, avser att tillfredställelsen, både för rollerna familj och arbete samt överlag i livet, 

sjunker vid en konflikt mellan arbete och privatliv (O’Driscoll m.fl. 2006:127).  

 

Psychological well-being, det har visat sig att en konflikt mellan arbete och privatliv är starkt 

kopplat till depression, men även till utbrändhet och ökad stress (O’Driscoll m.fl. 2006:126).  

 

Physical health, är sådant som påverkas vid en konflikt mellan arbete och privatliv, genom 

exempelvis huvudvärk, kraftiga viktförändringar och sömnlöshet (O’Driscoll m.fl. 2006:127–

128). 
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4. Metod 

I vår uppsats har vi valt att tillämpa en kvalitativ metod i form av en intervjuundersökning 

med våra respondenter. Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse för kommunala 

chefers upplevelse kring balansen mellan arbetsliv och privatliv samt undersöka hur cheferna 

i praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. Vi upplever att valet av kvalitativ metod är 

lämpligast för studiens undersökningsområde då kvalitativa undersökningar handlar om att 

skapa sig en förståelse för respondenternas livsvärld och att få en insikt i deras upplevelser 

och erfarenheter (Aspers, 2011:14). Genom en kvalitativ intervjuundersökning vill vi skapa 

oss en fördjupad förståelse av människors insikter och praktiker kring ämnet Work-life 

balance. Vi förmodar att en kvantitativ undersökningsmetod i form av en enkätundersökning 

inte hade givit oss en fördjupad förståelse för respondenternas erfarenheter och upplevelser 

eftersom det hade uteslutit en dialog med cheferna. Kvantitativa undersökningar är mer 

avsedda för att ta fram statistik om ett forskningsområde till skillnad från kvalitativa 

undersökningar (Djurfeldt m.fl. 2010:19).  Enligt Aspers (2011) är det lämpligt att tillämpa en 

kvalitativ undersökningsmetod vid forskning som syftar just till att skapa sig en fördjupad 

förståelse för respondenternas upplevelse kring ett ämne (Aspers, 2011:14). Genom att vi har 

utgått från en kvalitativ metod i form av en intervjuundersökning har vi fått möjligheten till en 

inblick i intervjupersonernas attityder, åsikter och upplevelser kring ämnet Work-life Balance.  

 

För att skapa en ökad förståelse och få en djupare insikt i intervjupersonernas upplevelse av 

undersökningsområdet är det enligt May (2001) också väldigt betydelsefullt att forskaren 

lyckas förstå dynamiken som uppstår under intervjutillfällena och tillika hur ett kvalitativt 

material skapas (May, 2001:148). Vi har således betraktat oss själva som en del av den 

dynamiska relationen som har uppstått under intervjutillfällena. Vi har genom våra samtal och 

genom att lyssna på respondenternas berättelser kring ämnet skapat oss en förståelse för 

respondenternas upplevelser kring balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur de 

avgränsar arbetet från privatlivet. Det är således i detta dynamiska samspel mellan oss och 

respondenterna som vi har tillskrivit begreppet balansen mellan arbete och privatlivet en 

egentlig innebörd. Det vill säga utifrån hur det upplevs och förklaras och hur respondenterna 

ger uttryck för att det påverkar deras välbefinnande. Det är också genom våra samtal med 

respondenterna som vi har fått en möjlighet att förstå hur cheferna upplever att flexibla 

arbetsformer i praktiken påverkar balansen mellan arbete och privatliv. 

 

Vi har i vår kvalitativa intervjuundersökning utgått utifrån ett hermeneutiskt perspektiv som 

är en vetenskaplig inriktning som har influerat vårt tillvägagångssätt för att skapa oss en 

förståelse för chefernas upplevelse av ämnet Work-life balance. Forskning handlar generellt 

om att bilda sig en uppfattning kring ett problemområde, och där det inom hermeneutiken 

handlar om att skapa sig en mer djupare förståelse i samklang med tidigare förförståelse och 

nya erfarenheter. Enligt Patel & Davidson (2003) är hermeneutiken starkt kopplat till 

kvalitativ metod som handlar om mer ”djup” än ”bredd” (Patel & Davidson, 2003:29). 

Hermeneutik innebär mer ingående ”läran om tolkningarnas teori och praktik” (May, 

2001:26), och är starkt inriktad på det humanistiska perspektivet (Thurén, 2007:16). Vidare 
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handlar hermeneutiken om att tolka och förstå handlingar utifrån den förförståelse som 

forskaren innehar innan undersökningen (Patel & Davidson, 2003:29–30). Genom att ställa 

öppna frågor när vi mötte respondenterna försökte vi skapa oss en förståelse genom dialog 

och följdfrågor för respondenternas livsvärldar. Processen underlättade för oss att skapa en 

bättre förståelse för det som ansågs som viktigt och relevant från våra respondenters 

perspektiv. Thurén (2007) beskriver vikten av en förförståelse vilket är relaterat till  

forskarens, tankar och upplevelser kring ett forskningsområde. Den hermeneutiska cirkeln 

bygger på förförståelsen som är av stor vikt för att forskaren ska kunna skapa sig en djupare 

förståelse vid intervjutillfället (Thurén, 2007:60–61). 

 

4.1 Urval 

Vi har valt att utföra vår kvalitativa intervjuundersökning i en kommunal organisation i Västra 

Götalands län. Kommunen vi har valt att genomföra studien i har cirka 3000 anställda och kan 

således klassas som en medelstor kommun. Urvalsgruppen som vi valt att undersöka närmare 

är de chefer som arbetar på kommunkontoret. Intresset för urvalsgruppen chefer grundar sig i 

vår förförståelse då vi före studien förmodade att chefer är en yrkesgrupp som arbetar mycket 

och har en hög arbetsbelastning och därför är vi intresserade av deras upplevelse kring ämnet 

Work-life balance. Vi upplever dessutom att urvalet chefer är intressant att undersöka då 

forskning visar att arbetstagare med högre befattning i större utsträckning upplever en konflikt 

mellan arbete och privatliv än arbetstagare med lägre befattning (Adams m.fl. 1996:413). Vi 

har valt att intervjua sammanlagt åtta chefer som arbetar med olika ansvarsområden i den 

kommunala organisationen. De chefer vi pratade med var positiva till att delta i 

undersökningen vilket resulterade i att vi bokade in tider för de olika intervjuerna. Vi valde att 

utföra vår undersökning i endast en kommunal organisation för att vi var nyfikna på att se om 

cheferna i organisationen hade liknande synsätt på möjligheten att balansera arbete och 

privatliv samt hur de avgränsar arbetslivet från privatlivet. 

 

Vi kan dra paralleller mellan valet av urvalsgrupp till ett strategiskt urval. Enligt May (2001)  

innebär ett sådant urval att forskaren strategiskt väljer ut en särskild urvalsgrupp som är 

passande för undersökningen. May förklarar (2001) att strategiskt urval innebär att forskaren 

har valt att inrikta undersökningen till en grupp som innehar ett specifikt karaktärsdrag (May, 

2001:121). Vi anser att ett strategiskt urval är lämpligast för studien då vi strategiskt valt att 

begränsa urvalet till att intervjua chefer då vi är intresserade av deras erfarenheter av arbete i 

chefposition och vidare hur de skapar en balans mellan arbete och privatliv.  

 

Vi har genomfört intervjuerna med både kvinnliga och manliga chefer då vi fick kontakt med 

fem kvinnliga chefer och tre manliga chefer. Vi har valt att begränsa urvalet till att intervjua 

heltidsarbetande chefer i den kommunala organisationen. Anledningen till att vi valt att endast 

intervjua chefer med en heltidstjänst är att vill att undersökningens deltagare ska arbeta heltid 

och ha liknande tjänster så att studien grundar sig på samma förutsättningar. Genom 

intervjutillfällena med cheferna ville vi övergripande skapa oss en förståelse för de 
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kommunala chefernas upplevelse kring balansen mellan arbetsliv och privatliv samt få en 

insikt i hur de avgränsar arbetet från privatlivet. 

 

4.2 Material 

Vid utformandet av uppsatsen har vi under hela processen använt oss av tidigare litteratur och 

flertalet vetenskapliga artiklar som har varit relevanta för studiens undersökningsområde 

Work-life balance. Användandet av tidigare forskning kring ämnet har bidragit till att vi har 

skapat oss en användbar forskningsgrund att utgå utifrån. Under de olika intervjutillfällena 

använde vi oss av en diktafon då vi valde att spela in samtliga intervjuer. Vi frågade 

respondenterna om vi fick spela in materialet och samtliga respondenter gav oss tillåtelse till 

inspelning. Genom en sådan inspelning har vi försäkrat oss om att allt som sades under 

intervjutillfällena har spelats in. Dessutom har det inspelade materialet givit oss en möjlighet 

att återgå till källmaterialet.  

 

Inför intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 

Vid utformning av intervjuguiden har vi haft i åtanke att formulera passande frågor för 

undersökningsområdet Work-life balance. Vi valde att utforma intervjuguiden utifrån en 

semistrukturerad intervju då vi under intervjutillfällena strävade efter att skapa en fördjupad 

dialog med respondenterna. Semistrukturerad intervju innebär en intervju med förbestämda 

frågor men som även skapar utrymme för eventuella följdfrågor för forskaren (Aspers, 

2011:143). När vi konstruerade intervjuguiden delade vi upp frågorna under passande teman. 

De olika teman som intervjuguiden baseras på är följande; Inledande frågor, Dagens 

arbetsliv, Flexibilitet, Work-life balance och Tillgänglighet. Vi har vidare haft i åtanke att 

formulera ”Hur?” frågor istället för ”Varför?” frågor eftersom ”Hur?” frågor enligt Becker 

(2008) ger utförligare svar vid en intervjuundersökning (Becker, 2008:69). Vidare inledde vi 

intervjuguiden med några mjuka frågor för att få respondenterna att slappna av och våga 

öppna sig och på så vis få fram intressant information. Dessutom var vi noggranna med att 

utforma öppna frågor för att få respondenterna att känna sig bekväma i intervjusituationen.  

 

4.3 Undersökningens genomförande 

Vi inledde uppsatsen med att diskutera fram ett intressant forskningsämne att fördjupa oss i 

och sökte ett ämne som är aktuellt i dagens samhälle. Dessutom ville vi forska kring ett ämne 

som känns relevant i förhållande till vår utbildning. Vidare ville vi utforska ett ämne som vi 

kan relatera till relevanta artiklar och användbara teorier. Temat som vi slutligen valde att 

basera uppsatsen på handlar om chefers upplevelse kring ämnet Work-life balance.  

 

Intervjuguiden innehöll frågor rörande balansen mellan arbetsliv och privatliv, flexibilitet och 

välbefinnande. Efter utformandet av intervjuguiden kontaktade vi chefer i den kommunala 

organisationen och berättade om syftet med undersökningen.  
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Före vi utförde de aktuella intervjuerna valde vi att utföra en pilotstudie med en utomstående 

chef, vars resultat inte kommer vägas in i studiens resultat. Anledningen till att vi utförde 

pilotstudien var att ta reda på om våra intervjufrågor var relevanta och användbara för 

uppsatsens syfte. Dessutom var avsikten med att utföra en pilotstudie att ta reda på ungefärlig 

intervjutid för att således kunna planera arbetet med studien. Efter pilotstudien bearbetade vi 

intervjuguiden ytterligare före utförandet av de aktuella intervjuerna i kommunen. 

Vi valde att spela in samtliga intervjuer för att få med allt som sades under intervjutillfällena. 

Aspers (2011) betonar att inspelning av datamaterial kan höja kvalitén då forskaren får med 

alla detaljer (Aspers, 2011:145). May (2001) beskriver däremot att respondenterna kan bli 

hämmade av en intervjuinspelning och att det finns risk att information hålls tillbaka (May, 

2001:168). Vi har haft i åtanke att inspelning av materialet kan ha påverkat respondenternas 

svar. Vi funderade över fördelar och nackdelar med inspelning men valde utifrån Aspers 

(2011) att inspelning var ett lämpligt tillvägagångssätt för att få med viktiga detaljer vid 

intervjutillfället (Aspers, 2011:145).    

Vid intervjutillfällena valde vi att gå två personer på respektive intervju. Anledningen till att 

vi valde att gå två personer till intervjuerna var att respondenterna inte skulle känna sig 

obekväma som en situation med tre intervjuare skulle kunna innebära. Dessutom ansåg vi att 

två personer istället för en person på respektive intervju var mer optimalt för att stärka 

intervjumaterialets trovärdighet (Patel & Davidsson, 2003:101). Vi ansåg dessutom att två 

personer som intervjuar innebar ett bra stöd till varandra då vi har en begränsad erfarenhet av 

att genomföra intervjuer i praktiken. Det var vidare en person som ställde intervjufrågor och 

den andra förde stödanteckningar, så som exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck för att få 

med alla intryck (Patel & Davidsson, 2003:101). Anledningen till att vi inte gick tre personer 

på respektive intervju var att vi ville undvika att få intervjutillfället att likna ett förhör. Att alla 

tre personer inte närvarade har vi haft i åtanke då det inspelade materialet transkriberades av 

den person som inte var närvarande under intervjun. Det ansåg vi var en fördel då alla i 

gruppen fick en inblick och djupare förståelse för materialet. Vi utförde intervjuerna på 

respondenternas kontor vilket är en igenkännande miljö för cheferna som i sin tur bidrog till 

en avslappnad stämning. Vid inledningen av respektive intervju presenterade vi oss och 

berättade lite kort om vår studie samt förklarade hur processen går till. De intervjuer vi 

genomförde tog ungefär 40-60 minuter per intervju och intervjuperioden varade under en 

veckas tid. 

4.4 Etiska överväganden  

Vid utförandet av uppsatsen har vi haft etiska aspekter i åtanke. När vi utformade 

intervjuguiden var vi noggranna med att formulera lämpliga frågor som är passande för 

undersökningsområdet, då vi vill undersöka hur cheferna skapar balans mellan arbete och 

privatliv samt hur cheferna avgränsar arbetet från privatlivet. Vi har försökt att undvika frågor 

som kan väcka anstöt och upplevas kränkande för respondenterna. Vid intervjutillfället var vi 

noggranna med att presentera oss och informera respondenterna om uppsatsens 

undersökningsområde (Vetenskapsrådet, 2002:7). Vi informerade dessutom deltagarna om att 
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undersökningen var helt och hållet frivillig samt att de hade möjlighet att avsluta intervjun om 

de inte kände sig bekväma i situationen. Vi berättade vidare att de hade möjligheten till att 

avstå från att svara på frågor om de kände sig obekväma i intervjusituationen. Vi informerade 

om att de har möjlighet att avsluta samarbetet med oss när som helst under arbetets gång 

(Vetenskapsrådet, 2002:10). Vi informerade även respondenterna om att datamaterialet som 

vi får in kommer att behandlas konfidentiellt, då vi valt att ge de deltagande cheferna fiktiva 

namn i uppsatsen. Vi kommer således heller inte avslöja i vilken kommun vi har genomfört 

undersökningen i för att skydda respondenternas integritet (Vetenskapsrådet, 2002:12).  

 

De etiska aspekterna syftar till att få respondenterna att känna sig trygga i situationen och att 

vilja delta i vår undersökning. På så vis upplever vi att vi har fått ut mesta möjliga 

undersökningsmaterial från intervjuerna. Vid samtliga intervjutillfällen frågade vi deltagarna 

om vi fick tillåtelse till att spela in materialet på en bandspelare vilket alla var positiva till. Vi 

informerade dem om att inspelningen var ett sätt för oss att få med allt intervjumaterial och på 

så vis även en säkerhet för dem som deltagare i vår undersökning.  

 

Vidare informerade vi respondenterna om att de personer som kommer ha förfogande över 

undersökningsmaterialet endast är vi som utfört studien och eventuellt examinator och/eller 

handledare samt opponent om de kräver åtkomst till materialet. Vi frågade även deltagarna 

om de ville ta del av studiens resultat och informerade dem om att de har möjlighet till att läsa 

uppsatsen. Vi har således sparat samtliga mejladresser och kommer att skicka uppsatsen till 

deltagarna när den är klar (Vetenskapsrådet, 2002:12–13). 

 

4.5 Förförståelse 

Enligt Thurén (2007) innebär begreppet förförståelse att individen har en form av förutfattade 

meningar om ett specifikt område. Förförståelse innebär hur vi människor uppfattar världen 

genom olika sinnesintryck och tolkningar. Vidare är individens förförståelse en förutsättning 

för att skapa sig en förståelse för ett fenomen. Thurén (2007) framhåller dessutom vikten av 

att individen har en förförståelse vid utövandet av en forskningsprocess. Forskaren måste 

vidare ha någon form av förförståelse före genomförandet av studien för att skapa sig en 

förståelse för undersökningen (Thurén, 2007:60–61).  

 

Vår gemensamma förförståelse om undersökningsområdet Work-life balance är att vi 

förmodar att cheferna i kommunen upplever att det är svårt att finna balans mellan arbete och 

privatliv. Vi har även en förförståelse om att cheferna arbetar mycket övertid på grund av 

deras yrkesroll som chef vilket vi tror försvårar skapandet av en balans. Vi har dessutom en 

förförståelse om att cheferna upplever svårigheter med att avgränsa arbetet från privatlivet då 

vi förmodar att respondenterna arbetar mycket vilket vi tror försvårar avgränsningen mellan 

arbete och privatliv.  

 

Vid frågan om hur cheferna upplever möjligheten till flexibilitet i arbetet har vi en 

förförståelse om att cheferna upplever att de har goda möjligheter till flexibilitet då vi tror att 
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de både har möjlighet till flexibla arbetstider och till distansarbete. Vid frågeställningen om 

hur de upplever att flexibla arbetsformer påverkar balansen har vi en förförståelse om att dem 

upplever flexibilitet som en möjlighet att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. 

 

Vi har även en förförståelse om att balansen mellan arbetsliv och privatliv hör ihop med hur 

cheferna upplever deras välbefinnande. Vi tror att en upplevd balans mellan de olika 

komponenterna arbete och privatliv bidrar till välbefinnande hos våra respondenter. Dessutom 

tror vi att en obalans i sammanhanget försämrar välbefinnandet. 

 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Vid utförandet av vår kvalitativa intervjuundersökning har vi haft undersökningens giltighet 

och tillförlitlighet i åtanke under hela forskningsprocessen. I en kvalitativ studie handlar 

giltigheten om att skapa sig en förståelse för respondenternas livsvärld. Det är viktigt för 

giltigheten att forskaren är medveten om och fundera över val vid hantering av datamaterialet 

och dess påverkan på analysen (Patel & Davidsson, 2003:103–105). Vi har haft giltigheten i 

åtanke genom att vi undersökt chefernas livsvärld och skapat oss en förståelse för deras 

upplevelser kring ämnet Work-life balance. Vi har dessutom tagit hänsyn till giltigheten då 

intervjuguidens frågor baseras på chefernas upplevelse av Work-life balance, balansen mellan 

arbetsliv och privatliv. Intervjuguiden innehöll dessutom frågor angående chefernas 

avgränsning mellan arbete och privatliv, balansens påverkan på välbefinnande samt hur de 

upplever att flexibiliteten påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv.  

 

I litteraturen betonar Patel & Davidson (2003) även tillförlitligheten i en kvalitativ studie då 

det är viktigt att en intervju är utförd på ett rätt sätt. Det kan dock vara problematiskt att mäta 

tillförlitlighet i en kvalitativ studie utifrån synsätt att underökningens resultat bör vara 

likvärdigt vid upprepning. Sådant som ny kunskap eller nya värderingar kan förändra 

respondenternas svar vid en upprepad intervju (Patel & Davidson, 2003:101). Det som är 

avgörande för en god tillförlitlighet i ett kvalitativt forskningssammanhang är en god 

följsamhet kring materialet, det vill säga en medvetenhet om processen kring hur det tolkas, 

insamlas och värderas. För att säkerhetsställa tillförlitligheten har vi dels ställt samma 

huvudfrågor till samtliga respondenter och även gett respondenterna utrymme och tid till att 

besvara frågorna. Vi har beaktat och diskuterat att vår förförståelse och avstamp i tidigare 

forskning kan ha präglat intervjuteman och våra tolkningar vilket vi för en diskussion kring i 

uppsatsen. 
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4.7 Dataanalys 

Efter genomförandet av alla åtta intervjuer transkriberade vi datamaterialet genom att skriva 

ut de inspelade intervjuerna i textformat. Vid en kvalitativ forskning är transkriberingen en 

viktig del av forskningsprocessen då det är ett underlag för analysen (Aspers, 2011:155–156). 

Enligt Patel & Davidson (2003) är transkriberingen inom hermeneutiken viktig för att 

forskaren ska skapa sig en översikt över problemet, men även för att möjliggöra en förståelse 

för datamaterialet (Patel & Davidson, 2003:33). Vi valde således att skriva ut intervjuerna för 

att skapa oss en förståelse för materialet och underlätta analysen. Vi valde att fördela 

intervjuerna mellan oss i gruppen då den personen som inte närvarande vid ett intervjutillfälle 

transkriberade den intervjun för att få en förståelse över vad som framgick under 

intervjutillfället. För att sedan undvika eventuella felskrivningar av intervjuerna lyssnade vi 

på det inspelade materialet ett flertal gånger och transkriberade materialet ordagrant och 

transkriberade även ut pauser och exempelvis skratt. Enligt Aspers (2011) är det viktigt att 

materialet transkriberas utförligt och att forskaren även skriver ut pauser och hummande för 

att undvika eventuella missförstånd vid genomläsning och analys av det transkriberade 

materialet (Aspers, 2011:156). När vi var klara med transkriberingen av materialet fördelade 

vi intervjuerna så att alla i gruppen fick möjligheten att läsa igenom alla åtta utarbetade 

intervjuer för att skapa oss en djupare förståelse om vad som framgick under de olika 

intervjuerna. Det här eftersom alla tre personer inte närvarade vid varje intervjutillfälle och att 

man under läsningens gång uppmärksammar olika dimensioner av det som är relevant för vår 

studie.  

 

Vid analys av det empiriska materialet använde vi oss av kodning för att urskilja de olika 

intervjurollerna och vem som sade vad under intervjutillfällena. Vi valde själva koder ur det 

transkriberade materialet som vi upplevde intressanta utifrån studien. När vi utformade 

kodschemat valde vi att använda oss av sifferkodning när vi kodade intervjuerna och delade 

även in koderna i olika kategorier. Indelningen av koder under olika kategorier underlättade 

för oss att analysera det empiriska materialet. Dessutom hade vi i åtanke när vi utformade 

koderna att ha preciserade och korta benämningar på koderna, det här för att kodschemat ska 

vara lättöverskådligt vilket ha underlättat analysen av det empiriska materialet (Aspers, 

2011:177–179). Dessutom valde vi även att utgå utifrån teoretiska begrepp vid utarbetning av 

koderna (Aspers, 2011:168–169). Vi upplever att kodning av intervjuerna har varit användbart 

då det har underlättat analysen av det omfattande materialet. Genom kodningen har vi kunnat 

finna gemensamma berättelser och avvikande intervjusvar och även kunnat relatera 

berättelserna till teoretiska begrepp. 

4.8 Arbetsfördelning 

Under uppsatsskrivningen har vi haft en relativt jämn arbetsfördelning mellan oss skribenter. 

Samtliga skribenter har varit delaktiga i varje avsnitt men vi har fördelat skrivningen av några 

artiklar mellan oss i gruppen. Vi har vidare genomfört metod, resultat och diskussion 

tillsammans.  
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5. Resultat 

I resultatdelen har vi valt att dela in resultatet i olika teman utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Syftet är att skapa oss en förståelse för kommunala chefers upplevelse kring 

balansen mellan arbetsliv och privatliv samt undersöka hur de i praktiken avgränsar arbetet 

från privatlivet. Utifrån undersökningens syfte har vi valt att dela in resultatdelen enligt 

följande teman; Balans mellan arbete och privatliv, Flexibilitetens påverkan på balansen 

samt Balansens påverkan på välbefinnande.  

 

5.1 Balans mellan arbete och privatliv 

Vid intervjutillfällena framkom att cheferna upplever att en balans mellan arbetsliv och 

privatliv är oerhört betydelsefullt för att känna trivsel med tillvaron. Enligt chefernas 

berättelser innebär balans att kunna kombinera de olika delarna arbete och privatliv på ett 

tillfredställande sätt och att arbetet inte går ut över familj och vänner. Dessutom betonades 

vikten av att försöka avgränsa arbetet från privatlivet för att känna en balans i vardagen vilket 

flertalet av cheferna upplevde problematiskt. Under flera intervjuer beskrev respondenterna 

att balans för dem är att arbeta färdigt under arbetstid, för att sedan ha möjlighet till att vara 

ledig. I nedanstående citat förklarar chefen Sandra som har arbetat i kommunen under flera år, 

vad balans mellan arbete och privatliv innebär för henne:  

 

”En bra balans för mig är när jag jobbar dagtid och jobbar färdigt när jag är på plats och 

sen är jag ledig och kan göra vad jag behöver göra hemma.” (Sandra) 

Vid intervjutillfället med respondenten Agneta berättar hon att en balans mellan arbete och 

privatliv för henne innebär att både ha ett tillfredsställande arbete och en givande fritid för att 

känna trivsel med tillvaron. I följande citat förklarar Agneta hur hon upplever innebörden av 

balans:  

 

”Balans innebär att jag kan ha fokus även på båda delarna och kunna ha ett bra och givande 

arbete men samtidigt ha en bra fritid.” (Agneta)  

 

För respondenten Monica innebär balans mellan arbetsliv och privatliv att arbetet inte tar upp 

all hennes tid i vardagen utan att hon kan avgränsa arbetet från privatlivet och samtidigt få tid 

över att spendera tillsammans med hennes familj:  

 

”Det är för mig balans om man tittar vardagsmässigt det är att det finns tid att kunna vara 

med sin familj och sina barn. För mig gör det inte det. För mig är det tight.” (Monica) 

 

Respondenten Yvonne berättade att hon upplever svårigheter med att avgränsa arbetet och 

fritiden då de olika delarna lätt flyter samman. Däremot upplever hon att det är betydelsefullt 

att försöka avgränsa arbete och fritid för att känna sig tillfreds med tillvaron. Yvonne berättar 

fortsättningsvis att balans mellan arbete och privatliv innebär att arbetet inte inkräktar på 
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privatlivet. Vidare beskriver hon balans genom att förklara att det är något som fyller på 

henne med ny energi. Yvonne betonar dessutom vikten av att ha kvalitetstid under sin lediga 

tid genom att umgås med familj och utöva fritidsaktiviteter. Hon beskriver vidare att det 

således är viktigt att försöka koppla bort tankarna kring arbetet efter arbetstid.  

 

”Det innebär ju att jobbet får ju inte inkräkta, för jobbet är ju trots allt bara ett jobb. Man 

har ju ett annat liv också och det får ju inte ta för stor plats och man måste ha en balans och 

det är svårt att upprätthålla den balansen ibland.” (Yvonne) 

 

Respondenten Bengt berättar att balans för honom innebär att ha tid över för sin familj och 

sina intressen under fritiden. Att ha tid över för annat än arbete framhåller även respondenten 

Lars som betydelsefullt. Enligt Erik är det ett idealmått att känna en balans mellan arbetsliv 

och privatliv. Vidare berättar han att balans för honom innebär att ha mer tid över för sina 

fritidsintressen och sin familj. Även respondenten Eva berättar att balans för henne innebär att 

arbetslivet inte går ut över familjelivet och att det således är betydelsefullt att avgränsa arbetet 

från privatlivet. Eva berättade däremot att hon endast vid enstaka tillfällen arbetat hemma och 

att det är viktigt att arbetet inte påverkar hennes familj. 

 

”Jag känner att det är viktigt att arbetet inte går ut över mitt familjeliv... Men samtidigt så 

tycker jag att det är helt okej faktiskt att jobba hemma en timme då och då.” (Eva) 

 

Vid frågan om hur respondenterna finner balans mellan arbete och privatliv samt avgränsar 

arbetet från privatlivet berättar de flesta att de har svårt att finna en fullständig balans i 

vardagen. Alla respondenter betonar att de periodvis har mycket att göra i arbetslivet och att 

kraven på att hinna med både arbete, hushållssysslor och familj gör att flertalet av cheferna 

inte upplever en tillfredställande balans. Vidare berättar dem att kraven i arbetslivet gör det 

svårare för dem att kombinera de olika delarna arbetsliv och privatliv.  

 

”Men känna aa det är ganska stor obalans. Man blir aldrig färdig med något. Har du gjort 

en grej har det byggts på med fyra nya och det kan vara stressande.” (Monica) 

 

Respondenten Erik berättade i likhet med de flesta respondenterna att han har svårt att 

avgränsa arbetet från privatlivet då arbetet är mycket tidkrävande. Vid frågan om han 

upplever en balans mellan arbete och privatliv svarar Erik följande: 

 

”Nej de tycker jag inte att jag har egentligen, det är för mycket arbete. Jag skulle gärna 

arbeta säg 30 timmars arbetsvecka bortsett att jag är blivande pensionär funderar på att gå 

ner lite, det hade ja tyckt det vara skönt.” (Erik) 
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I följande citat förklarar Agneta hur hon upplever att kraven från arbetslivet försvårar hennes 

möjlighet till att finna en balans: 

 

”Dels är det ju ett stort ansvar, det är fullt med deadlines som ska hållas. Ofta är det väldigt 

lite tid man har själv i att göra förberedelser, analyser och sammanställningar. Det ska gå 

snabbt och det ska vara rätt. Man förväntas kunna svara på väldigt mycket och det är en stor 

verksamhet, stor ekonomi, man kan inte vara specialist på allting. Det ställs ganska höga 

krav.” (Agneta) 

 

Flertalet respondenter betonade att dagens arbetsliv gör att gränsen mellan arbetsliv och 

privatliv luckras upp. Respondenten Yvonne beskrev både fördelar och nackdelar med 

arbetslivet. Hon berättade att fördelen är att hon kan lämna arbetsplatsen tidigare vid behov då 

hon har möjlighet till flextid. Hon beskrev dock att nackdelen är att gränsen mellan arbete och 

privatliv blir flytande och att arbetet tenderar till att inkräkta på hennes fritid. 

 

”Gränsen mellan arbete och fritid på gott och ont så blir det lite flytande.” (Yvonne) 

5.1.1 Strategier för att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv 

För att få tiden att räcka till och att försöka skapa en balans och avgränsa arbetslivet från 

privatlivet har cheferna olika strategier. Flera av cheferna planerar både sitt arbetsliv och 

privatliv för att få vardagen att gå ihop. Dessutom berättade flertalet av respondenterna att de 

försöker arbeta färdigt när de är på arbetsplatsen, för att ha möjlighet till att tillbringa fritiden 

med familj och vänner. Cheferna upplever att prioritering bland arbetsuppgifter är viktigt för 

att få tiden att räcka till. Flertalet av cheferna talar om vikten av att boka in sig i kalendern på 

arbetsplatsen för att skapa ledig tid. I kalendern finns möjligheten att lägga in ledig tid, 

exempelvis flextimmar men även lägga in tid för specifika arbetsuppgifter. Cheferna berättade 

även att flextid till viss del underlättar skapandet av balans.  

 

Under intervjun med chefen Lars framkom det att han med åren blivit bättre på att planera 

arbetsliv och privatliv för att således försöka finna en balans. Han betonade även att han 

nuförtiden blivit bättre på att prioritera vad som är viktigt och vad som kan vänta. 

 

”Om man vet att en arbetsuppgift är stor och betungande får man planera, man får ha någon 

slags anteckningsbok där man har sina strategiska mål.” (Lars) 

 

Respondenten Monica betonade vikten av att försöka avgränsa arbetet från privatlivet. 

Monica berättade att hon tycker det är viktigt att prioritera i arbetet och koppla bort tankarna 

på arbetet under sin lediga tid. I fölande citat berättar Monica hur hon försöker att skapa en 

balans genom att släppa tankarna kring arbetet:  

 

”Våga släppa och säga att nä ja har inte tid och säga jag har mina åtta timmar that´s it. Det 

jag inte hunnit med idag det får jag ta en annan dag.” (Monica) 
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Chefen Yvonne är en av de få respondenter som berättar att hon inte upplever någon större 

svårighet med att skapa balans. I följande citat förklarar Yvonne att hon inte har någon uttänkt 

strategi för att skapa balans: 

 

”Inga strategier. Det funkar bra ändå för det mesta i alla fall. Det är klart man kan tänka sig 

att man bestämmer sig för någon strategi men det har jag inte tänkt. Det funkar ändå.” 

(Yvonne) 

 

Respondenten Erik berättar i likhet med flera andra respondenter att en balans är svår att finna 

då de tenderar att spendera mer tid på arbetet än hemma med familjen. 

 

”Man träffar sina kollegor mer än vad man träffar sin fru och familj egentligen, åtminstone 

på vardagarna.” (Erik) 

 

Några av respondenterna betonade att stöd från familj är en viktig faktor för att försöka finna 

balans mellan arbete och privatliv. Respondenten Sandra berättade att hon har hushållsnära 

tjänster i form av städhjälp och matleverans för att få tiden i privatlivet att räcka till för 

familjen och egna aktiviteter, som Sandra uttrycker enligt följande:  

 

”Har investerat i en del hjälp. Sen är vi två vuxna som hjälps åt och hämtar olika dagar i 

veckan. Vi är väldigt jämställda i det. Matkasse och städhjälp för att slippa alla tråkigt 

moment som skulle ta min fritid. Lägger hellre den tiden på barnen och på min egen träning.” 

(Sandra) 

 

Även respondenterna Eva och Lars betonade vikten av stöd hemifrån. Under intervjutillfället 

med Agneta framkom även att stöd från kollegor är viktigt, då cheferna kan delegera ansvar 

och arbetsuppgifter till deras anställda. I följande citat förklarar Agneta hur hon effektiviserar 

tiden för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv:  

 

”Det är som det jag redan har nämnt, att försöka delegera. Och fundera över det man gör, 

om det verkligen är nödvändigt eller om det går att göra på annat sätt.” (Agneta) 

 

Flera av respondenterna pendlar dagligen långt till arbetet och hade således önskat att ha 

möjligheten att arbeta hemma de dagar dem inte behöver vara på plats på grund av möten 

eller liknande. De chefer som pendlar beskrev även att de dagliga resorna till och från arbetet 

är både påfrestande och tidskrävande vilket skapar svårigheter för dem att finna en balans 

mellan arbete och privatliv. 

 

”Jag hade tyckt att det hade varit skönt att kunna jobba hemifrån det hade blivit mer 

koncentrerat åtta timmar. Då hade man kunnat samlat på sig protokoll och skriva det som 

behöv skrivas. Hade man haft full tillgång till systemet hade det underlättat”. (Monica) 
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En del av respondenterna berättade att de försöker ta ut semesterdagar men även flexdagar för 

att kunna vila upp sig och på så vis skapa en balans mellan arbete och privatliv. I följande 

citat förklarar Bengt hur han skapar en balans mellan arbete och privatliv genom att försöka 

återhämta sig under sin lediga tid och tillbringa fritiden med familjen och utöva olika 

fritidsintressen: 

 

”Jag tror man kan jobba hårt under en viss period men sen behöver man få balans och få vila 

och göra andra saker.” (Bengt)  

 

Flertalet av cheferna berättade att de arbetar mycket övertid, vilket försvårar gränsdragningen 

mellan arbetsliv och privatliv samt möjligheten att skapa balans. En del respondenter berättar 

att de försöker komma ner i arbetstid, då de strävar efter att begränsa arbetstiden till 40 

timmar i veckan. Agneta berättar att hon har svårt att avgränsa arbetslivet från privatlivet och 

finna balans då hon arbetar mycket övertid. Hon berättar att hon arbetar runt 50 timmar i 

veckan eller mer. Några av respondenterna berättade att de borde bli hårdare mot sig själva 

och mot kollegor genom att begränsa antalet arbetsuppgifter för att på så sätt komma ner i 

arbetstid. Dessutom betonar en del av cheferna att de funderar mycket över arbetet under 

deras lediga tid vilket påverkar balansen.  

 

”Det är mycket man bär med sig hem och som man funderar över. För de tar också lite, det 

är aldrig så att jag sitter på jobbet och funderar på mitt privatliv, det händer ju inte om det 

inte är något akut.” (Agneta) 

 

De flesta av respondenterna uttrycker vikten av få saker uträttade under arbetstid och att 

kunna stänga av arbetet när de lämnar arbetsplatsen, för att kunna skapa en balans mellan 

arbetsliv och privatliv. I följande citat berättar respondenten Erik att han upplever svårigheter 

med att stänga av arbetet under fritiden och vice versa: 

 

”Jag tror inte att det är så att man stänger av jobbet när man kommer hem, eller stänger av 

privatlivet när man kommer till jobbet. Det upplever jag att de hänger samman.” (Erik) 

 

Respondenten Bengt berättade dock att han inte upplever några problem med att stänga av 

tankarna när han lämnar arbetsplatsen, vilket skiljer sig från övriga respondenter.  

 

”Ja, jag har inga bekymmer med det, jag släpper arbetet när jag kör bilen hem. Jag är rätt 

bra på det faktiskt.” (Bengt) 
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5.1.2 Tillgänglighetens påverkan på balansen mellan arbetsliv och privatliv 

Flertalet respondenter framförde att de är tillgängliga för arbetsrelaterade frågor under fritiden 

vilket påverkar avgränsningen mellan arbetsliv och privatliv. Några av respondenterna stänger 

av telefonen när dem är lediga, för att begränsa tillgängligheten. Respondenten Monica 

betonar att tillgängligheten påverkar balansen mellan arbete och privatliv negativt. 

Respondenten Eva berättade att hon endast är tillgänglig vid ett fåtal tillfällen under sin fritid. 

Vidare berättar Eva att hon tycker det är skönt att gå hem och stänga av telefonen och endast 

vara tillgänglig på sina villkor. Yvonne berättar att hon ofta är tillgänglig men inte upplever 

det som något större problem då det är relativt sällan någon söker henne under fritiden.  

Övriga respondenter uppgav att de var tillgängliga stora delar av dygnet men att de sällan blev 

kontaktade via telefon under fritiden och att de därför inte upplever tillgängligheten som ett 

stort problem. I följande citat berättar respondenten Erik hur han upplever tillgängligheten: 

 

”Jag har en jobbtelefon, så jag upplever att jag i princip är tillgänglig 24 timmar om dygnet 

365 dagar om året. Men det är inget problem kan man säga … Med min befattning så blir det 

inte så ofta egentligen så det är inget stort problem.” (Erik)  

 

Kommunen har inga interna regler om att respondenterna måste vara tillgängliga under 

fritiden men flera av cheferna gav uttryck för att de förväntas vara tillgängliga. De flesta lyfter 

fram att tillgängligheten ingår i deras yrkesroll som chef. Vidare berättade flera av cheferna 

att de är tillgängliga för att de vill känna kontroll över arbetet. Dessutom vill de få reda på om 

någon krissituation uppstår för att kunna lösa situationen. 

 

5.2 Flexibilitetens påverkan på balansen mellan arbete och privatliv 

Flexibla arbetsformer har en central betydelse för respondenternas möjlighet till att skapa en 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Cheferna berättade att flexibla arbetsformer och flextid 

ger dem möjlighet till frihet i arbetet. Cheferna beskrev överlag flexibla arbetsformer som en 

förmån, däremot framkom även en negativ aspekt av flexibiliteten då ett fåtal chefer uppgav 

att flexibla arbetsformer gör att gränsen mellan arbetsliv och privatliv tenderar till att minska. 

  

Erik ser både fördelar och nackdelar med flexibilitet i arbetslivet, de fördelar han ser är att den 

skapar möjlighet för honom att ta ut flextid för att exempelvis få ärenden uträttade. Han anser 

dock att flexibilitet inte enbart är positivt då han menar att flexibiliteten leder till att det blir 

lättare att ta med sig arbetet hem och att arbetet således gör intrång på privatlivet. Erik 

berättade att flexibiliteten försvårar gränsdragningen mellan arbete och privatliv. 

 

”Nackdelen med det är väl dock att gränsen mellan arbetslivet och privatlivet har en tendens 

att flyta samman. Även om jag går hem klockan fem, det är inte så ofta jag gör det längre, 

men då kanske man tar med sig jobbet hem och kopplar av lite efter jobbet och istället jobbar 

mellan 20-22. Det är väl flexibilitet på gott och ont egentligen.” (Erik) 
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Chefen Sandra berättade att hon tycker det är viktigt med flexibilitet i arbetslivet för att klara 

av familjelivet och ett heltidsarbete då flexibiliteten underlättar skapande av en balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Sandra betonade att hennes arbetsgivare ger möjlighet till flexibilitet 

då arbetsgivaren litar på att hon tar sitt ansvar och utför arbetsuppgifterna. I följande citat 

beskriver Sandra vad flexibilitet innebär för henne: 

 

”För mig är det möjligheten att kunna styra lite själv. Frihet under ansvar skulle jag vilja 

säga.” (Sandra) 

 

Chefen Bengt berättade att han tycker att flexibilitet är nödvändigt i dagens arbetsliv då han 

upplever att det är en förutsättning för att få ihop balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Bengt betonade även att möjligheten till flexibilitet är viktig i rollen som chef då han är i 

behov av ett flexibelt arbetsschema. Bengt beskrev att flexibilitet handlar om att vara öppen 

för förändringar och sätta sig in i nya saker vilket skildras i följande citat: 

 

”Att ibland ta över andras arbetsuppgifter, att ställa upp för andra, det tycker jag är 

flexibilitet att vara beredd på att förändra sig.” (Bengt) 

 

Chefen Lars berättade att flexibilitet är viktigt i arbetslivet. För honom innebär flexibilitet att 

vara anpassningsbar och att inte vara anknyten till endast en arbetsplats. Han anser sig själv 

vara flexibel då han har en bred kunskap och kan arbeta inom många yrkesområden. Även 

Chefen Yvonne berättade att flexibilitet handlar om att vara öppen för att öka sin 

kunskapsbank och vara öppen för förändringar som sker inom organisationen.  

 

”Att försöka förändra oss som anställda om jag får börja där är flexibilitet att inse att jag 

inte har en ruta som jag äger, den är luddig i kanten och jag förväntas som person att möta 

förändringar i organisationen och kunna anpassa kompetens. Man måste hela tiden vara 

beredd på att lära nytt för att möta nya behov.” (Yvonne) 

 

Chefen Eva berättade att flexibilitet i arbetslivet är viktigt för att försöka skapa en balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Dessutom beskrev hon att flexibilitet är nödvändigt och positivt 

för att klara av arbetet med de krav som finns idag.  

 

”Jag tror att flexibilitet är nödvändigt för att klara av arbetet med alla de krav som vi har på 

oss idag.” (Eva) 

 

Angående chefernas möjlighet till flexibilitet berättade flera respondenter att organisationen 

ger dem relativt goda möjligheter till flexibilitet genom bland annat flextid och möjlighet att 

inom vissa ramar planera arbetsuppgifterna. Däremot uppgav Monica att hon upplevde 

förhållandevis låg flexibilitet. Monica berättar i följande citat hur hon upplever flexibilitet:  

 

”För mig är egentligen flexibilitet att man vågar ändra riktning när man inser att det här inte 

funkar.” (Monica) 
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Yvonne berättade att hon har relativt goda möjligheter till flexibilitet trots den processtyrda 

organisationen. Respondenten Agneta berättade att hon till viss del har en möjlighet att 

planera och lägga upp arbetet som hon önskar. Samtidigt som hon hade velat ha större 

möjlighet till flexibilitet i form av exempelvis distansarbete. I nedanstående citat beskriver 

Agneta hur hon upplever möjligheterna till flexibilitet:  

 

”Jag tror att det finns ganska stora möjligheter att vara flexibel, inom naturligtvis uppdragets 

ram, så tror jag att det finns en stor frihet egentligen.” (Agneta) 

 

Samtidigt som respondenterna har en relativt god möjlighet till flexibilitet i form av flextid, 

har de  inte möjlighet till regelbundet distansarbete då kommunen har interna regler om att det 

inte ska förekomma distansarbete. Däremot uppgav flera chefer att de trots reglerna svarar på 

mail och svarar på arbetsrelaterade frågor under deras fritid. Några av respondenterna 

uttrycker att de saknar förmånen med att arbeta på distans i större utsträckning än vad de kan 

idag. Anledningen till att flera chefer vill ha distansarbete är att de vill komma ifrån en del av 

resorna då några av dem pendlar långt till arbetet. Respondenten Monica berättade att hon 

önskar en större möjlighet till distansarbete eftersom det hade underlättat för henne att skapa 

en balans mellan arbetsliv och privatliv. Hon förklarar vidare att det hade bidragit till mer 

kvalitétstid för henne tillsammans med sina barn och dessutom till mer egen tid.  

 

”Distansarbete hade ökat min balans mellan privatliv. Sen gillar jag att jobba... Man känner, 

ah det är ganska stor obalans” (Monica) 

 

Däremot berättade ett fåtal av respondenterna att de inte är särskilt positiva till flexibilitet i 

form av distansarbete, eftersom de anser att deras roll som chef kräver att de är närvarande för 

både personal och kommunens medborgare. 

 

 Även om cheferna har goda möjligheter till flexibilitet i form av flextid har de inte alltid 

möjlighet att utnyttja inarbetad tid. De berättade att det är svårt att utnyttja tiden då 

arbetsschemat är fullspäckat och en ledig dag bidrar till att arbetsuppgifterna förskjuts. 

Respondenterna uppgav att de har många uppgifter som kräver deltagande, vilket gör det svårt 

att planera in flextimmar och försvårar en balans mellan arbete och privatliv. Enligt 

respondenterna kräver flexibilitet en tydlighet och bra kommunikation.  

 

5.3 Balansens påverkan på välbefinnande 

Vid frågan om hur cheferna upplever att balansen mellan arbete och privatliv påverkar deras 

välbefinnande fick vi relativt samstämmiga svar. Flera av respondenterna berättade att deras 

välbefinnande i form av psykiska och fysiska hälsa påverkas negativt av en obalans mellan 

arbete och privatliv. Dessutom uppgav flera respondenter att deras välbefinnande även 

påverkas negativt av en hög arbetsbelastning. Till skillnad från övriga respondenter beskrev 

chefen Bengt att balansen och den höga arbetsbelastningen inte i någon större utsträckning 
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påverkar hans välbefinnande då han har lätt att skingra tankarna kring arbetet när han lämnar 

arbetsplatsen.  

 

Respondenten Monica beskriver att hennes svårigheter med att kombinera arbetsliv och 

privatliv har blivit en stressfaktor som medfört ett försämrat välbefinnande. Hon berättar 

fortsättningsvis att privatlivet och arbetslivet påverkat hennes välbefinnande ur flera 

hänseenden då hon upplever att den fysiska och psykiska hälsan har blivit lidande.  

 

”I nuläget har stressen påverkat min hälsa negativt, både mentalt och fysiskt.” (Monica) 

 

Respondenten Erik berättade att det varit en intensiv arbetsperiod vilket medfört konsekvenser 

för hans privatliv då han har mindre tid för familjen. Han beskrev vidare vikten av förståelse 

och stöd ifrån familjen för en känsla av välmående. Erik berättade att han upplever en obalans 

mellan arbete och privatliv när arbetet varit dominerande. Det har i sin tur påverkat hans 

välbefinnande negativt.  

 

”Om en intensiv arbetsperiod varar för länge och kanske blir mer eller mindre permanent ger 

det självklart negativa effekter på privatlivet. Välmåendet i vidare perspektiv påverkas 

negativt. För min del har det varit så från och till, det vill säga att arbetslivet under långa 

perioder har varit allt för dominerande, dålig balans med andra ord.” (Erik) 

 

Respondenten Lars berättar att han periodvis har mycket att göra vilket kan få konsekvenser 

för hälsan: 

 

”Har man konstant högt tryck på sig så är det inte bra. Vissa perioder så klarar man av det 

men man kan inte ha konstant högt tryck för då bränner man ut sig.” (Lars) 

 

Även respondenten Sandra talar om vikten av balans, då hon berättar att det bästa är när det är 

ordning i både arbetsliv och privatliv. Dessutom berättade chefen Sandra att motion kan 

skingra tankarna på arbetet och förbättra hennes välbefinnande. Sandra beskriver i 

nedanstående citat att hon mår som bäst när hon upplever en sådan balans mellan arbete och 

privatliv: 

 

”Det bästa är om det är ordning på båda ställena, då mår man som bäst.” (Sandra) 

 

Respondenten Eva berättade att en balans mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för 

välbefinnande då tidigare obalans i livet har påverkade hennes välbefinnande negativt. Även 

chefen Agneta lyfter fram att arbetsbelastningen och obalansen påverkar hennes hälsa 

negativt. Chefen Yvonne berättar att när hon känner tillfredsställelse i både privatliv och 

arbetsliv, påverkas hennes välbefinnande positivt då hon blir piggare och gladare men att en 

känsla av obalans påverkar hennes hälsa negativt.  
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat i förhållande till teorier och tidigare 

forskning. Resultatet diskuteras dessutom i anknytning till undersökningens syfte och 

frågeställningar och en diskussion förs kring vår tidigare förförståelse. Diskussionsavsnittet är 

uppdelat enligt följande teman: Balans mellan arbete och privatliv, Flexibilitetens påverkan 

på balansen och Balansens påverkan på välbefinnandet. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

6.1.1 Balans mellan arbete och privatliv 

Utifrån resultatet har vi skapat en förståelse för att de kommunala cheferna upplever att en 

balans mellan arbetsliv och privatliv är betydelsefullt för att trivas med tillvaron. Cheferna 

upplever överlag att balans är att kombinera arbetsliv och privatliv på ett tillfredställande sätt 

och att arbetet inte går ut över fritiden. Studien har påvisat att flertalet av cheferna har svårt 

att avgränsa arbetet från privatlivet och att de således inte upplever en balans på grund av 

höga krav från arbetslivet. Vi kan konstatera att cheferna spenderar mycket tid på arbetet 

vilket försvårar skapandet av en balans. Resultatet går att relatera till vår förförståelse då vi 

före studien förmodade att cheferna upplevde svårigheter med att skapa balans och avgränsa 

arbetet från fritiden. Vi kan däremot se att resultatet påvisar att en chef avviker från övriga, då 

han inte upplever svårigheter med att skingra tankarna kring arbetet under fritiden vilket inte 

är i linje med vår förförståelse. Vi har reflekterat över resultatet och kan konstatera att 

chefernas upplevelser av balansen och avgränsningen mellan arbetsliv och privatliv är väldigt 

individuellt då chefernas berättelser varierar. Vi kan dock se att dem överlag upplevde 

svårigheter med att finna balans och att stänga av tankarna på arbetet. Den enskilda individens 

förmåga att skingra arbetsrelaterade tankar under fritiden anser vi är en viktig förutsättning för 

att kunna avgränsa arbetet från privatlivet.  

 

Studiens resultat om att de flesta cheferna upplever svårigheter med att skapa balans kan 

inordnas med Becks (2000) teori om risksamhället. I teorin betonas att risksamhället gör det 

svårt för individen att förena arbetsliv och privatliv samt att de tenderar att flyta samman, 

vilket överensstämmer med respondenternas berättelser (Beck, 2000:23). Det framgick även 

att respondenterna upplever att det är problematiskt att avgränsa arbetsliv och privatliv 

eftersom de är en och samma person, trots olika roller från yrkesliv och privatliv. Chefernas 

svårighet med att avgränsa de olika rollerna anser vi går att härleda till ansvaret som deras 

yrkesroll innebär. Chefspositionen medför ett ansvar för organisationen, verksamheten och för 

personal vilket försvårar chefernas möjlighet till att stänga av arbetsrelaterade tankar under 

fritiden.  

 

Resultatet om att cheferna har svårt att få tiden att räcka till och att avgränsa arbetet från 

privatlivet överensstämmer med O’Driscoll m.fl. (2006) Work-life balance modell. Modellen 

skildrar en tidsbaserad konflikt och att individen har begränsad med tid för både arbete och 

fritid (O’Driscoll m.fl. 2006:118). Work-life balance modellen kan vi även relatera till 
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undersökningens resultat då en del av respondenterna spenderar mer tid på arbetet än vad de 

spenderar hemma med familjen. Work-life balance modellen tar upp att kraven från både 

arbetsliv och familjeliv är svåra för individen att uppfylla vilket även våra respondenter gav 

uttryck för (O’Driscoll m.fl. 2006:117).  

 

Vi kan se likheter mellan studiens resultat och Adams m.fl. (1996) beskrivning kring vikten 

av socialt stöd för att underlätta skapandet av balans (Adams m.fl. 1996:411–412). Det sociala 

stödet ifrån omgivningen, men även hjälp i form av hushållsnära tjänster betonade cheferna 

som viktigt för att försöka skapa en balans. Studiens resultat påvisar att respondenterna 

försöker finna balans genom planering och prioritering samt genom att försöka stänga av 

tankarna kring arbetet efter arbetstid. Vi har dessutom skapat oss en förståelse för att 

respondenterna upplever att flextid till viss del underlättar skapandet av en balans mellan 

arbete och privatliv. Det här kan vi koppla till Allvin m.fl. (2012) som skildrar hur flextid 

tillämpas för att underlätta skapandet av en balans (Allvin m.fl. 2012:10–12). 

 

Vi har reflekterat över resultatet angående respondenternas tillgänglighet i förhållande till 

Becks (2000) teori om risksamhället. Resultatet går att relatera till teorin om risksamhället då 

det finns höga krav och förväntningar på individen i samhället och i arbetslivet (Beck, 

2000:123–124). Vi har vidare reflekterat kring resultatet angående att kommunen inte har 

några interna regler för tillgänglighet, men att cheferna trots det förväntas vara kontaktbara 

för arbetsrelaterade frågor under fritiden. Vi anser att studiens resultat är förvånande då 

cheferna är så pass lojala mot organisationen att de är tillgängliga för arbetsrelaterade frågor 

under deras fritid. Vi har reflekterat över studiens resultat angående chefernas tillgänglighet. 

Utifrån resultatet har vi skapat oss en förståelse för att tillgängligheten handlar om att flera av 

cheferna vill känna kontroll över arbetssituationen även under deras lediga tid. Studien 

belyser dock att cheferna överlag inte upplever tillgängligheten som något stort problem då de 

sällan blir kontaktade för arbetsrelaterade frågor under fritiden.  

 

Vi upplever att resultatet har givit oss svar på studiens syfte och frågeställningar. Vi har 

således skapat oss en förståelse för de kommunala chefernas upplevelse kring balansen mellan 

arbetsliv och privatliv samt undersökt hur de i praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. Vi 

anser att resultatet är förhållandevis anmärkningsmärkt då cheferna överlag inte upplever 

någon balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi upplever det problematiskt att cheferna har 

svårt med att finna balans och att avgränsa arbetet från privatlivet då vi genom studien kan se 

att en obalans påverkar chefernas psykiska och fysiska hälsa negativt. Vi anser att studiens 

resultat kan relateras till ett omfattande samhällsproblem att få ihop pusslet i vardagen med 

både arbete och familj. Vi anser att ämnet är viktigt då det belyser frågan om organisationens 

ansvar av att försöka underlätta för personalen att skapa balans mellan arbete och privatliv. Vi 

kan också se att det finns ett ansvar hos den enskilda individen att begränsa sin arbetstid och 

tillgänglighet. Genom att begränsa sin arbetstid och tillgänglighet åskådliggör den enskilde 

individen vilket resultat och arbetsprestation organisationen kan förvänta sig.  
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6.1.2 Flexibilitetens påverkan på balansen mellan arbete och privatliv 

Resultatet angående flexibilitet i arbetslivet belyser att flexibla arbetsformer medför både 

fördelar och nackdelar för chefernas strävan efter en balans mellan arbete och privatliv. Vi 

anser att resultatet är väldigt intressant då det till viss del motsäger vår förförståelse då vi 

förmodade att cheferna enbart var positiva till flexibilitet i arbetslivet. Vi kan utläsa att de 

flesta av cheferna var positiva till flexibilitet i arbetslivet, men även att några chefer betonade 

nackdelar med flexibilitet. Resultatet kan vi relatera till artikeln av Molleman (2009) 

angående arbetstagares ambivalenta attityder till flexibilitet (Molleman, 2009:255).  

 

I resultatet framkom även att organisationen erbjuder cheferna relativt goda möjligheter till 

flexibilitet i arbetet. Det framkom att cheferna har möjlighet till flexibilitet och att inom vissa 

ramar planera arbetsuppgifterna och ta ut flextid vid behov, och det kan relateras till Becks 

(2000) teori. Den skildring som framkommer av förändringar på arbetsmarknaden i form av 

flexibilitet går att relatera till resultatet i vår studie (Beck, 2000:121).  

 

Respondenterna beskrev begreppet flexibilitet från två olika synvinklar vilket var flexibla 

arbetstider och förmågan att vara anpassningsbar på arbetsmarknaden. Flexibilitet innebar i 

detta sammanhang således att arbete och privatliv flyter samman då de genom flexibiliteten i 

form av flextid har svårt att avgränsa vad som är arbetsliv och privatliv. Resultatet går att 

relatera till Becks (2000) beskrivning om att gränserna mellan arbete och privatliv tenderar till 

att suddas ut på den nutida arbetsmarknaden (Beck, 2000:23). Det är dock flera faktorer som 

påverkar, och det är svårt att ge en enhetlig beskrivning av hur gränsen mellan arbetsliv och 

privatliv upprätthålls eller skapas. Lyness (2012) beskriver till exempel att attityder och 

utnyttjandet av flexibilitet skiljer sig åt beroende på ålder och kön samt utbildning som 

arbetstagaren har (Lyness, 2012:1026). 

 

Resultatet belyser även att cheferna inte har möjlighet till distansarbete i någon större 

utsträckning. Resultatet angående distansarbete motsäger vår förförståelse då vi före studien 

antog att de hade goda möjligheter till att arbeta hemma. Möjligheten till distansarbete 

skildras även i Allvin m.fl. (2012) som beskriver distansarbete som en möjlighet att skapa 

balans mellan arbete och privatliv (Allvin m.fl. 2012:12). Artikeln överensstämmer väl med 

chefernas resonemang kring distansarbete då några av cheferna uppgav att distansarbete 

förmodligen hade ökat deras möjlighet till balans mellan arbete och privatliv. Vi har 

reflekterat över resultatet angående distansarbete och är förvånade över att cheferna saknar 

möjligheten till distansarbete då vi förutsatte att trenden bland nutida arbetsorganisationer är 

att erbjuda distansarbete till deras anställda. Vi har dock reflekterat över om distansarbete 

enbart är positivt för individen då vi anser att distansarbete kan försvåra gränsdragning mellan 

vad som är arbete och vad som är privatliv.  

 

I uppsatsens resultat angående flexibilitet kan vi även se likheter mellan respondenternas 

berättelser och Mollemans (2009) studie då cheferna upplever att flexibilitet är kopplat till 

frihet vilket även betonas i studien (Molleman, 2009:255). Vi har utifrån resultatet skapat en 

förståelse för att flera av respondenterna upplever flexibilitet i arbetslivet som nödvändigt för 
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att försöka få ihop vardagen. Molleman (2009) skildrar även flexibilitet som nödvändigt i 

dagens arbetsliv (Molleman, 2009:241). Vi kan även koppla resultatet till Lyness (2012) som 

beskriver att de som har familj tenderar att utnyttja flexibiliteten i form av flextid mer än 

andra då de är i behov av flexibilitet (Lyness, 2012:1026) vilket är i linje med resultatet i vår 

studie. 

 

Vi anser att undersökningens frågeställningar blivit besvarade angående flexibilitets påverkan 

på balansen mellan arbete och privatliv ur ett chefsperspektiv. Vi kan utifrån resultatet se att 

flexibilitetsformer som exempelvis flextid till viss del underlättar för några av cheferna att 

avgränsa arbetet från privatlivet och försöka skapa en balans i vardagen. Dock visar resultatet 

även på att flextid kan leda till att cheferna arbetar mer än heltid vilket vi upplever som en 

begränsning från respondenternas perspektiv då det medför att cheferna får svårare att 

avgränsa arbetet från privatlivet. Vi anser att det är en viktig fråga kring hur arbetssituationen 

kan förbättras utifrån flexibilitetsformer och underlätta en hållbar balans mellan arbetsliv och 

privatliv ur ett arbetstagarperspektiv. Att cheferna exempelvis saknar möjlighet till 

distansarbete i någon större utsträckning kan ses som ett hinder för att balansera arbete och 

privatliv. Utifrån intervjuresultatet berättade flera av respondenterna att de anser att 

distansarbete i rimlig utsträckning är positivt för skapandet av balans mellan arbete och 

privatliv. Det framkom dock en ambivalens i respondenternas berättelser. Möjligheten till att 

ta med arbetet hem kan även tillföra svårigheter för individen att avgränsa arbetet från 

privatlivet. Vi kan således se att organisationens ansvar brister från ett arbetstagarperspektiv 

då vi kunde utläsa att cheferna efterfrågade tydligare ramar från organisationens sida.   

 

6.1.3 Balansens påverkan på välbefinnande 

Studiens resultat visar på att cheferna överlag anser att en obalans mellan arbete och privatliv 

får konsekvenser för deras välbefinnande i form av försämrad psykisk och fysisk hälsa. 

Respondenterna upplever dessutom att tiden med familjen blir lidande när de inte finner 

balans mellan arbete och privatliv. Vi hade inledningsvis en förförståelse om att balansen 

mellan arbete och privatliv hänger samman med välbefinnande vilket överensstämmer med 

studiens resultat. Studiens resultat stämmer dessutom överens med vår förförståelse om att 

cheferna upplevt välbefinnande när de känt en balans mellan arbete och privatliv. Resultatet 

kring välbefinnandet kan vi koppla till Breaugh & Frye (2008) som beskriver att en konflikt 

mellan arbete och privatliv är starkt kopplat till hälsan och välbefinnande (Breaugh & Frye, 

2008:345).  

 

Resultatet belyser att flertalet respondenter upplever problem med välbefinnandet på grund av 

obalans mellan arbete och privatliv samt hög arbetsbelastning. Vi kan se likheter mellan 

resultatet i vår studie och Becks (2000) teori om risksamhället då teorin skildrar hur 

människors välbefinnande påverkas negativt av kraven på ökad produktivitet i arbetslivet 

(Beck, 2000:84–85).  

 

Vid resultatet angående chefernas upplevelse av välbefinnande framkom det att socialt stöd 

från familjen har betydelse för en känsla av positivt välbefinnande. Resultatet angående 
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socialt stöd kan vi även relatera till artikeln av Adams m.fl. (1996) som beskriver att socialt 

stöd är viktigt för att öka arbetstagarens välbefinnande och hälsa (Adams m.fl. 1996:411).  

 

Vi har fortsättningsvis reflekterat kring resultatet om att en obalans får negativa konsekvenser 

för flera av chefernas psykiska och fysiska hälsa. Vidare kan vi koppla resultatet till modellen 

Work-life balance som O’Driscoll m.fl. (2006) beskriver, då modellen tar upp att psykisk 

ohälsa är en konsekvens av konflikten mellan arbete och privatliv (O’Driscoll m.fl. 2006:127–

128).  

 

Vi har reflekterat över resultatet angående respondenternas välbefinnande. Vi har skapat en 

förståelse för att cheferna överlag upplever att balansen mellan arbetsliv och privatliv får 

negativa konsekvenser för välbefinnandet. Respondenterna hävdade att de mår dåligt över att 

tiden med familjen blir lidande då cheferna har svårt att finna tid. Vi är inte speciellt 

förvånade över resultatet kring hur chefernas välbefinnande påverkas av balansen mellan 

arbetsliv och privatliv. Vi upplever däremot att det är anmärkningsvärt att de flesta cheferna i 

vår studie upplever att de mår dåligt över den höga arbetsbelastningen och obalansen. Vi 

anser således att resultatet belyser att den enskilda individens upplevelse av arbetssituationen 

och balansen är betydande ur ett hälsoperspektiv utifrån hur det beskrivs av studiens 

respondenter. 

6.1.4 Sammanfattande diskussion 

Vi har sammanfattningsvis reflekterat över studiens resultat. Vi anser att studiens syfte 

besvarats då vi skapat oss förståelse för att cheferna upplever att en balans mellan arbetsliv 

och privatliv är betydelsefull för att känna trivsel med tillvaron. Cheferna upplever dock 

överlag att det är svårt att skapa en sådan balans. Cheferna försöker skapa en balans mellan 

arbetsliv och privatliv genom att bland annat ta ut flextid och genom att utföra arbetsuppgifter 

under arbetstid för att sedan vara lediga under fritiden. Cheferna försöker även att avgränsa 

arbetet från privatlivet genom att begränsa deras tillgänglighet för arbetsrelaterade frågor 

under fritiden. 

 

Studien har givit oss en medvetenhet om att cheferna i den kommunala organisationen 

upplever att återhämtning från arbetet är viktigt för balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Återhämtning är vidare betydelsefullt för individens psykiska och fysiska hälsa. Resultatet 

belyser således att en balans mellan arbetsliv och privatliv är oerhört viktig ur ett 

individperspektiv. Det är dessutom viktigt ur ett organisationsperspektiv då personalens 

välbefinnande är en förutsättning för en framgångsrik organisation. Vi anser att personalen är 

en organisations viktigaste resurs och att en balanserad arbetstagare medför fördelar för 

organisationen. Vi upplever således att arbetsgivaren i den aktuella organisationen bör 

tillmötesgå arbetstagarnas önskemål för att underlätta en balans mellan arbete och privatliv. 

Genom dialog med respondenterna har vi blivit medvetna om att organisationen till viss del 

saknar tydliga riktlinjer och en samsyn på hur personalen ska förhålla sig till ämnet Work-life 

balance. Vi anser att arbetsgivaren bör ha mer konkreta riktlinjer och policys som reglerar och 

tydliggör arbetstid samt tillgänglighet. Vi tror att det är viktigt att arbetsgivaren inte lämnar 
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utrymme till den enskilda individen att göra egna tolkningar av organisationens krav. Vi anser 

vidare att kraftansträngningar från arbetsgivarens sida kan vara gynnsamt ur ett långsiktigt 

perspektiv. En sådan insats från arbetsgivaren gynnar både personalen och organisationen 

genom att personalen känner tillfredställelse och stannar inom organisationen. Genom att 

behålla kompetent personal anser vi att produktiviteten och kvalitén i organisationen 

bibehålls. En organisation som skapar förutsättningar för arbetstagaren att uppnå en balans 

genom en bättre arbetssituation tror vi medför en ökad arbetsglädje hos personalen. 

 

Avslutningsvis kan vi genom studien och ett nedslag i dagens komplexa arbetsliv se att 

avsaknaden av tydliga organisatoriska riktlinjer ger konsekvenser som försvårar skapandet av 

en tillfredställande balans mellan arbetsliv och privatliv. Konsekvenser vi kan se är 

exempelvis att övertid och en hög arbetsbelastning försvårar möjligheten för cheferna att 

finna en sådan balans. Studien belyser således att Work-life balance är ett viktigt ämne som 

organisationer bör ha i åtanke. I vår framtida yrkesroll som Organisations- och 

Personalutvecklare kommer vi att tillämpa tydliga riktlinjer och se över personalens 

arbetssituation för att försöka underlätta för personalen att skapa en balans och avgränsa 

arbetsliv från privatliv.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Efter slutförandet av den empiriska undersökningen kan vi konstatera att en kvalitativ metod 

har givit oss en fördjupad förståelse för studiens syfte och frågeställningar. En dialog med de 

kommunala cheferna har bidragit till förståelse för hur de upplever balansen mellan arbetsliv 

och privatliv samt hur de i praktiken avgränsar arbetet från privatlivet. 

 

Vi har reflekterat över valet av intervjumetod och anser att den semistrukturerade intervjun 

var bäst lämpad för undersökningsområdet eftersom intervjumetoden gav oss möjlighet till en 

ökad dialog genom följdfrågor. Under intervjutillfället hade respondenterna möjlighet till att 

vidareutveckla svaren vilket bidrog till utvecklade resonemang från cheferna. Ifall vi istället 

hade tillämpat exempelvis en strukturerad intervju hade vi inte haft möjlighet till följdfrågor 

och fördjupade samtal (Aspers, 2011:143). Vi upplever att den semistrukturerade intervjun 

med dess följdfrågor har varit användbar då vi fått ut insiktsfulla resonemang under samtalen 

med respondenterna.  

 

Vi har även reflekterat över huruvida studiens resultat hade påverkats om vi hade tillämpat en 

kvantitativ undersökningsmetod istället för en kvalitativ metod. Vi förmodar att resultatet 

hade blivit annorlunda eftersom en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning hade 

uteslutit en dialog med respondenterna (Patel & Davidsson, 2003:69). En enkät hade 

förmodligen inte givit oss den fördjupning i människors erfarenheter som vi har eftersträvat 

med studien. Genom den kvalitativa undersökningen upplever vi att vi har fått fram 

utvecklade och fördjupade svar vilket vi ser har givit oss ett intressant resultat.  
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Vi har under forskningsprocessen strävat efter att uppnå en god giltighet och tillförlitlighet. Vi 

hävdar att giltigheten är relativt god då vi studerat chefernas livssituation och deras 

upplevelser kring Work-life balance. Under intervjutillfällena fick vi fram utvecklande svar 

då vi tillämpade studiens intervjuguide.  Vi upplever även att studiens tillförlitlighet är relativt 

god då vi har ställt samma huvudfrågor till samtliga respondenter. Vi har dock haft i åtanke att 

tillförlitligheten är svår att säkerhetsställa då vi är medvetna om att värderingar och 

upplevelser kan förändras över tid, vilket kan påverka tillförlitligheten. 

 

Under forskningsprocessen har vi haft stöd från tidigare forskning och teorier. Vi har 

tillbringat mycket tid på att söka lämpliga teorier och tidigare forskning kring ämnet Work-

life balance. Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till tidigare forskning och teorier genom att 

vi reflekterat över dess innehåll och huruvida de var trovärdiga och relevanta för vår studie. 

Vi upplever avslutningsvis att studiens teorier och tidigare forskning har en hög relevans för 

studien eftersom de skildrar balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Vi har reflekterat över fortsatt forskning kring ämnet Work-life balance. Ifall vi hade haft 

ytterligare tid och resurser till att utföra en mer omfattade studie hade vi även valt att 

undersöka ämnet Work-life balance utifrån en könsaspekt. Vidare vore det intressant att 

undersöka om det råder några skillnader mellan kvinnor och män angående skapandet av en 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Dessutom hade det varit intressant att fördjupa sig i om 

kvinnorna och männen har olika strategier för att försöka skapa en balans mellan arbete och 

privatliv. Vi tror även att en sådan inriktning kan leda till intressant forskning som visar på 

spännande skillnader mellan könen.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Inledande frågor 

1. Vilket är ditt ansvarsområde inom kommunen? 

2. Berätta om dina arbetsuppgifter 

3. Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut 

 

Dagens arbetssituation 

4. Hur upplever du din arbetssituation? 

5. Berätta hur du upplever arbetsbelastningen 

6. Hur upplever du att dagens arbetsliv generellt ser ut? 

(Stress, krav, flexibelt arbete etc.) 

 

Flexibilitet 

7. Hur skulle du definiera begreppet flexibilitet i arbetslivet? 

8. Hur ser möjligheten till flexibilitet ut för dig som chef? 

9. Hur ser du på flexibelt arbete? 

(Ta hem arbetet, flexibla tider etc.) 

10. Hur mycket tid lägger du på ditt arbete i genomsnitt per vecka?  

 

Work-life balance 

11. Vad innebär balans mellan arbete och privatliv för dig? 

12. Berätta hur ni finner balans mellan arbete och privatliv  

      (Avgränsar arbetsliv från privatliv) 

13. Berätta hur du får tiden till att räcka till i vardagen 

(Speciell strategi?) (Kombination mellan arbete, familjeliv etc.)  

14. Upplever du att det finns en anknytning mellan balans i privatliv och 

arbetsprestation? 

15. På vilket sätt tycker du att balansen påverkar din arbetsprestation?  

(Förbättrad, försämrad prestation)  

16. Hur upplever du att balansen mellan arbete och privatliv påverkar ditt 

välbefinnande? 

 

Tillgänglighet 

17. Är du tillgänglig för arbetsrelaterade frågor under din fritid?  

18. På vilka sätt är du kontaktbar?  

19. Under vilka tider är du kontaktbar?  

(Hur ofta kollar du din mejl mm?) 

20. Har ni interna regler i kommunen om att ni måste vara tillgängliga under fritiden? 

21. Hur begränsar du din tillgänglighet?  

(Kollar ej mejl på fritid, ej svarar osv) 

22. Slutligen, är det någonting övrigt du skulle vilja framföra? 
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Bilaga 2 – Kodningsschema 

1. Kön 

1.1 Kvinna 

1.2 Man 

 

2. Dagens arbetsliv  
2.1 Tuffare 

2.1.1 Mer pressad 

2.1.2 Mer arbetstimmar 

2.1.3 Högt tempo 

2.1.4 Slimmade organisationer 

 

2.2 Större ansvar 

2.2.1 Kunskap 

 

2.3 Tufft att komma in på arbetsmarknaden 

 

2.4 Man vill finna balans 

 

3. Flexibelt arbete 

3.1 Nödvändigt 

3.1.1 Arbeta hemma 

3.1.2 Tillgång till system 

3.1.3 Utvecklande 

 

3.2 Spara tid 

3.2.1 Förmån 

3.2.1.1 Positivt 

 

3.3 Kräver tydlighet  

3.3.1 Veta vilket arbete som ska utföras 

3.3.2 Kommunicera 

 

4. Balans mellan arbete och privatliv 

4.1 Släppa arbetet 

4.1.1 Ingen övertid 

4.1.2 Ta ut semesterdagar 

4.1.3 Inte gå ut över familjen 

4.1.4 Inte alltid vara tillgänglig 

 

4.2 Kombinera 

4.2.1 Familj och arbete 

4.2.2 Fokusera på båda delarna 

 

4.3 Ingen balans 
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5. Hur ni finner balans 

5.1 Planering 

5.1.1 Kalendern 

5.1.1.1 Boka in 

5.1.1.2 Bli hårdare 

5.2 Släppa taget  

5.2.1 Svårt 

5.2.2 Fördel  

6.1.1 Ta ut semester 

 

6. Tiden att räcka till 
6.1 Hjälp 

6.1.1 Städhjälp 

6.1.2 Matkasse 

6.1.3 Hjälpas åt 

6.1.3.1 Hemma 

6.1.3.2 Jobbet 

 

6.2 Inte arbeta över 

6.2.1 Delegera ansvar 

6.2.2 Planera 

6.2.3 Prioritera 

 

7. Välbefinnande  

7.1 Arbetsbelastning 

7.1.1 Obalans 

7.1.2 Påverkar hälsan 

7.1.2.1 Negativt 

7.1.3 Psykisk ohälsa  

7.2 Påverkar inte hälsan 

 


