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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att få förståelse för vilka effekter erhållandet av en jobbmobil har för 
individens work life balance. För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar 
formulerats: Vilken sorts avgränsning önskar individen att den hade mellan sfärerna? 
Upplever individen att jobbmobilen underlättar eller försvårar att hålla isär sfärerna 
arbetsliv och privatliv? Efter erhållandet av jobbmobilen, är det vanligare att arbetslivet 
inkräktar på privatlivet eller tvärtom?  
 
Studien bygger på teorier som berör relationen mellan arbete och övrigt liv. Studien inleds 
med att presentera fyra huvudområden: arbete, övrigt liv, digitaliseringens utveckling samt 
work life balance, vilka är begrepp som används genom alla delar av studien. Vidare beskrivs 
olika teorier som används för att beskriva relationen mellan arbete och övrigt liv, detta görs 
för att belysa att hur en individ uppnår balans är individuellt. 
 
Sedan följer en förklaring av metoden. Denna studie har genomförts kvantitativt med hjälp av 
webbenkät som datainsamlingsteknik. Enkäten har 141 respondenter som har olika yrken, 
kön, ålder och livssituation. Det respondenterna har gemensamt är att de har erhållit en 
jobbmobil inom de närmsta tre åren.  
 
Till sist har jag sammanställt och analyserat resultaten av svaren från enkäten och kopplat 
dessa till de teorier som tas upp i det tidigare kapitlet. Resultatet visar att erhållandet av en 
jobbmobil bidrar till att majoriteten av respondenterna upplever att de har en mindre 
separation mellan arbete och övrigt liv samt att det är svårare för dem att skapa separation. 
Vilken sorts avgränsning individen önskar är individuellt men de flesta önskar att de hade en 
tydligare avgränsning. Jag avslutar sedan texten med att dra slutsatser kring resultaten samt 
diskutera dessa.  
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1. Inledning 
 
I en tid då man förutsätts vara digitalt tillgänglig kan det vara svårt att finna en gräns mellan 
arbetsliv och privatliv. Är det att arbeta när man uppdaterar jobbmailen hemma för att 
förbereda sig inför nästkommande dag? Är det viktigt att kunna dra en tydlig gräns för att 
man ska uppleva att det finns en tillfredställande balans mellan arbetsliv och privatliv? Hur en 
person uppfattar harmoni och balans i sitt liv är individuellt och förutsättningarna för detta 
förändras genom livet. Jag är intresserad av att få bättre förståelse för hur en jobbmobil 
påverkar upplevelsen av denna balans. Jag har därför valt att fokusera den här uppsatsen på 
effekterna en jobbmobil har på individen samt skillnaderna före och efter personer fått en 
jobbmobil. Jag kommer att använda teoribildning rörande work life balance som det primära 
teoretiska ramverket. 
 
En jobbmobil kan både underlätta och försvåra processen att skapa balans mellan de båda 
sfärerna. I detta sammanhang kan man tala om work life balance vilket ofta används i 
diskussioner som handlar om svårigheter att få ihop det så kallade livspusslet. Jag har valt att 
fokusera denna uppsats på work life balance på grund av att jag blev väldigt intresserad av 
området sedan det introducerades för mig i min utbildning. Det blir särskilt intressant och 
samtida att diskutera ämnet i samband med digitaliseringens utveckling. Detta på grund av att 
den naturliga gränsen mellan sfärerna suddas ut mer och mer i samband med att det blir 
enklare att hålla sig uppdaterad. Som personalvetarstudent är det ett ämne jag vill vara insatt i 
för att på så sätt kunna vara med och utveckla psykosocialt hälsosamma arbetsplatser som är 
medvetna om vikten av work life balance. Med detta menar jag arbetsplatser som tar hänsyn 
till att olika individer har olika förutsättningar och önskemål för att uppnå balans. Psykisk 
ohälsa orsakat av arbete går i många avseenden att koppla till obalans i work life balance. 
Debatten om psykisk ohälsa har i media länge varit fokuserad på den ökande andelen av 
befolkningen som drabbas. Andelen förvärvsarbetande 16–64 år som anser att deras arbete är 
psykiskt ansträngande ökar enligt Statistiska centralbyråns rapport om arbetsmiljö (SCB 
2018). Där framgår det att 47 procent upplevde deras arbete som psykiskt ansträngande år 
2017 till skillnad från cirka 42 procent år 2010. I rapporten framgår det också att cirka 44 
procent ur denna grupp upplever att de har sömnbesvär.  
 
Jag avser att studera huruvida personer som nyligen fått en jobbmobil upplever en avsaknad 
av work life balance eller ej. Om man antar att en person haft tid att anpassa sin vardag så att 
den har en relativt hög grad av balans kan man också anta att personen känner en obalans när 
den behöver ta ställning till en ny ”balanspåverkande” faktor – i detta fall jobbmobilen. Även 
om jobbmobilen långsiktigt kan komma att göra att personen känner en högre grad av balans 
än innan kan man anta att den kan föra med sig en viss obalans in i individens liv och att 
individen kommer att behöva tid för att anpassa sin vardag med hänsyn till denna nya faktor 
för att återigen uppnå en tillfredsställande grad av balans.  

 



 

 

 1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
 
Syftet med uppsatsen är att få förståelse för vilka effekter erhållandet av en jobbmobil har för 
individens work life balance. För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar 
formulerats: 
 

- Vilken sorts avgränsning önskar individen att den hade mellan sfärerna? 
- Upplever individen att jobbmobilen underlättar eller försvårar att hålla isär sfärerna 

arbetsliv och privatliv? 
- Efter erhållandet av jobbmobilen, är det vanligare att arbetslivet inkräktar på 

privatlivet eller tvärtom? 
 
Jag har valt att avgränsa undersökningen till personer som inom de senaste tre åren har fått en 
jobbmobil. Detta för att de enkelt ska kunna urskilja skillnaderna de upplevt efter att de börjat 
använda sig av en jobbmobil.  
  



 

 

Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer jag att presentera begrepp och teorier som är relevanta när man 
försöker förklara och förstå relationen mellan arbete och övrigt liv. Jag kommer inledningsvis 
att presentera huvuddelarna: Arbete, övrigt liv, digitaliseringens utveckling samt work life 
balance. Sedan kommer jag att diskutera olika förhållningssätt som används inom work life 
balance för att beskriva hur olika förhållanden mellan arbete och övrigt liv kan se ut.  
 

2.1 Arbete 
 

Noon & Blyton (2002, s. 3 f) refererar till Thomas (1999) som talar om tre grundläggande 
komponenter till arbete. Dessa handlar om att arbete är att producera eller åstadkomma 
någonting, att arbete involverar en känsla av att behövas och att ta ansvar och att arbete kräver 
ansträngning och ihärdighet. De påpekar dock att det finns många aktiviteter som passar in i 
dessa tre olika delar som att måla ens hus, lära sig ett nytt språk eller att gå ut med hunden. 
Av den anledningen talar Noon & Blyton även om en fjärde komponent - anställningen, eller 
vikten av en inkomst, för att specificera vad det är vi egentligen menar när vi talar om arbete. 
Arbete betyder alltså oftast det arbete som sker mot en ersättning. För att särskilja arbetet som 
sker mot betalning mot det arbetet som passar in i de tre grundläggande komponenterna men 
som inte sker mot en betalning talas det om arbete och dolt arbete. Med dolt arbete menas till 
exempel ofta det arbete som sker i hemmet. De uppmärksammar också att hur vi klassificerar 
arbete förändras i takt med att arbetets natur förändras och de nämner digitaliseringens 
utveckling som exempel på vad som påverkar arbetets natur. De skriver att: ”New systems of 
classifying work are being developed for understandable reasons. In particular, changes in the 
context and nature of work – economic changes, globalization, /…/ technological 
developments /…/, and so forth – mean that existing classifications can become outdated and 
misleading” (Noon & Blyton 2002, s. 5 f). 
 

 2.2 Övrigt liv 
 
För att skapa förståelse för det övriga livet och det individuella i hur det ser ut för olika 
personer kan man tala om livsformanalysen. Bergqvist & Axelsson (2011 s. 23) beskriver 
begreppet livsform och talar om att ”människor som lever i olika livsformer har olika 
värderingar beträffande sitt vardagsliv och har olika uppfattningar om vad ”det goda livet” 
innebär”. Livsformsanalysen beskriver vidare orsaken till att personer lever i olika livsformer. 
Den utgår från att personer som lever i samma land kan ha vardagsliv som är präglade av 
radikalt skilda kulturer. Dessa personer har olika behov, handlingsmönster och värderingar, de 
har olika uppfattningar om vad som är ”det goda livet” och olika möjligheter för att uppnå det. 
Dessa skilda kulturer är vad som kallas livsform och beroende på vilken livsform en person 
lever i gör att den har skilda värderingar gällande arbete, fritid, familj, framtid med mera än 
en person som lever i en annan livsform (Bergqvist & Axelsson 2011). Balans skriver 



 

 

Weinstein (2014) om i sin bok “B is for balance”, där tar hon upp att för att leva ett balanserat 
liv behöver man känna att ens liv har ett syfte. Hon påstår att alla personer söker mening på 
ett eller annat sätt, via arbete, familj eller omgivningen. Hon listar sex steg för att uppnå 
balans. Dessa steg är: vet ditt syfte, förenkla ditt liv, konsekvenserna av stress, fokusera på- 
och börja drömma igen, engagera dig i ditt liv och sätt teknologin på sin plats. Alla dessa går 
att koppla till min studie men jag har valt ut vet ditt syfte och konsekvenserna av stress till 
detta avsnitt. För att identifiera sin mening behöver man förstå vem man egentligen är som 
person vad man tycker om. Detta motiverar och guidar en vilket gör det enklare att ägna sig åt 
aktiviteter som ger en tillfredsställande känsla. Konsekvenser av stress orsakat av ens arbete 
listas som både psykiska och fysiska och bland dessa finns depression, utbrändhet, 
hjärtsjukdom och ryggvärk. Stressfaktorer på arbetsplatsen som tillexempel längre 
arbetsdagar eller fler arbetsuppgifter är något som kan kräva uppoffringar av andra delar i 
livet. Dessa uppoffringar kan vara att man inte har lika mycket tid för familjen eller relationer, 
att man inte kan prestera lika bra eller att ens hälsa påverkas. Alla dessa delar bidrar till att 
individen känner obalans (Weinstein 2014).  

 
 2.3 Digitaliseringens utveckling 

 
Denna del är en huvuddel inom den teoretiska referensramen då jobbmobilen är ett tekniskt 
hjälpmedel som är möjlig på grund av digitaliseringens utveckling. Hur vi använder de 
tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga avgör om enheten i fråga faktiskt blir ett 
hjälpmedel eller om det medför problem i vår vardag. Svenskt näringsliv (2016) skriver om 
digitaliseringens utveckling i relation till vilka krav den ställer på arbetsmarknaden och dess 
deltagare. Arbetsmarknaden förändras genom att nya arbeten och arbetsmoment utvecklas, 
vissa arbeten går att standardisera och istället låta maskiner utföra dem. När vi ser till kraven 
som ställs på arbetsmarknadens deltagare menar de att ny teknik medför att en organisations 
befintliga arbetsgrupp plötsligt kan komma att sakna de kompetenskrav som krävs för att 
utföra arbetet. De påpekar därför vikten av utbildning och kompetensutveckling. Det är viktigt 
att organisationer erbjuder utbildning och lärande av olika moment på arbetsplatsen men det 
är också viktigt att individen tar eget ansvar för ett livslångt lärande. I rapporten framgår det 
att Sverige ligger i topp vad gäller andel av den vuxna befolkningen som klarar av att lösa 
olika digitala problem men att vi inte är förberedda när det gäller att möta snabba förändringar 
med nya kompetenskrav (Svenskt näringsliv, 2016). Internet gör det möjligt att blanda arbete 
och privatliv skriver svenskarna och internet (2018) om, de menar att 93 procent av den 
arbetande befolkningen i Sverige använder internet på arbetet. De skriver att 61 procent 
använder internet som ett sätt att integrera tiden som läggs på arbete och privatliv genom att 
använda internet för att arbeta hemifrån samt ägna sig åt privata ändamål under arbetstid och 
att det är endast nio procent som helt separerar arbetstid och privat tid. De skriver också att 
ungefär hälften av svenskarna (53 procent) använder internet för att läsa sin jobbmail under 
semestern (svenskarna och internet, 2018).  
 



 

 

 2.4 Work Life Balance 
 

Comstock (2018) definierar begreppet work life balance som ”work life balance är ett sätt att 
leva som tillåter individer att både uppnå arbetsrelaterade mål och njuta av fritid under deras 
arbetsamma liv”. Vidare tillägger Comstock (2018) att det är orealistiskt att förvänta sig att 
man kommer att uppnå work life balance genom att fördela sin tid lika mellan arbete och 
”lek” (övrig tid) och att det underlättar processen att uppnå en hälsosam balans om man 
bestämmer sina prioriteringar och undviker utmattande situationer på ens fritid. Powell et al 
(2018) menar att diskussionen om work life balance har blivit allt mer aktuell då samhällets 
könsroller, synen på familjen, arbete och karriärer förändras. Powel et al (2018) refererar till 
vidare till Kahn et al (1964) som menar att work life balance historiskt sätt talas om för att 
främst belysa de konflikter som uppstår mellan arbete och andra delar i livet. Dessa olika 
sorters konflikter talar även Lockwood (2003 s.3) om som menar att betydelsen av work life 
balance kan vara olika beroende på olika personer. Hon talar om en rad olika definitioner som 
beskriver de olika konflikter som kan uppstå och benämner dem vid olika namn, till exempel:  
 

- Konflikt mellan arbete och familj: dragkampen som uppstår mellan de ansvar som 
finns i hemmet och på arbetet. 

- Work life balance ut arbetstagarens perspektiv: Dilemmat i att hantera arbetsrelaterade 
skyldigheter och ansvar mot privat – och familjelivet.  

- Work life balance ut arbetsgivarens perspektiv: Utmaningen i att utveckla en stöttande 
organisationskultur där arbetstagare kan fokusera på arbetsuppgiften när de befinner 
sig på arbetet.  

- Arbets-/familjekultur: I vilken grad en organisationskultur är medveten om och 
respekterar att de anställda har ansvarstaganden och skyldigheter i sitt övriga 
liv/familjeliv och uppmuntrar ledningen och de anställda att arbeta tillsammans för att 
de ska uppfylla de behov som finns i både arbetslivet och det övriga livet.  
 

Trots att hur varje individ definierar work life balance varierar kan man enligt Lockwood 
(2003) säga att ämnet ofta talas om i samband med att det är frustrerande att försöka finna 
balans. Anledningen till frustrationen kan ofta finnas i att det vanligtvis inte finns tillräckligt 
med tid och möjlighet att utföra det vi vill i både arbetsliv och övrigt liv.   
 
Relationen mellan arbete och övrigt liv  
Leslie et. al (2019) påpekar, liksom Lockwood (2003) talar om ovan, att det inom work life 
balance finns olika perspektiv – eller teorier att tala om. Ur ett arbetslivsperspektiv kan man 
tala om de teorier som handlar om att en del individer prioriterar arbete mer än privatliv och 
tvärtom vilket påverkar individens vardag på olika sätt. Man kan till exempel tänka sig att en 
person prioriterar sitt arbete högt, tenderar att låta arbetet styra de beslut man tar utanför 
arbetsplatsen. Dessa personer kan vara de som i dagligt tal ibland beskrivs som ”karriärister”. 
Vidare kan man tänka sig att om individen istället prioriterar sin familj högt kan detta ha en 



 

 

negativ effekt på arbetet i den meningen att individens engagemang och lojalitet inte i första 
hand går till arbetsuppgifterna. Leslie et al. (2019) menar att det finns två olika extremer i hur 
man kan se på relationen mellan arbete och övrigt liv, antingen arbetar man för att leva eller 
så lever man för att arbeta. Det är naturligtvis också möjligt att befinna sig någonstans i mitten 
av dessa två motsatser. Till exempel kan en person vara relativt neutral men uppleva att vissa 
delar som hör till det övriga livet prioriteras över arbete och andra inte, familj kan vara en av 
de saker som prioriteras högre och ens hobby något som prioriteras lägre. Hur en individ 
tenderar att göra sina prioriteringar kan avgöras av kulturen den befinner sig - eller har växt 
upp i. Olika kulturer har olika värderingar när det gäller synen på vad som ska vara viktigast, 
arbetet eller det övriga livet. Detta påverkar individens förhållningssätt till hur denna relation 
ska se ut, i maskulina samhällen som USA är det vanligare att individen lever för att arbeta. I 
feminina samhällen som Sverige där det är vanligare att individen arbetar för att leva (Leslie 
et al. 2019). Vad som kännetecknar maskulina och feminina samhällen talar Hofstede (2001) 
om. Maskulina samhällen kännetecknas av en machokultur, få kvinnor i ledningsgruppen, 
kvinnor betalas mindre än män, pengar och materiella saker är viktiga och man fokuserar på 
jaget. Feminina samhällen kännetecknas av att ledningsgrupper är jämställda bland könen, det 
finns en mindre skillnad mellan kvinnor och mäns lön, livskvalitet prioriteras framför pengar 
och materiella saker och ens relationer prioriteras framför jaget. Leslie et al. (2019) menar att 
hur en person väljer att prioritera olika delar i sitt liv framför andra varierar beroende på de 
omständigheter och situationer den finner sig i. Det är dock också värt att påpeka att bara för 
att en person är i en situation där den prioriterar sitt arbete behöver detta inte nödvändigtvis 
betyda att det är vad som ger den en känsla av tillfredställande work life balance.  
 
Varför en person väljer att prioritera en sfär framför en annan är något som den sociala 
identitetsteorin försöker skapa förståelse för. Denna teori talar Rincy & Panchanatham (2014) 
om och menar att den vanligtvis inte talats om i samband med work life balance, men att den 
kan vara värdefull att ha i åtanke när man diskuterar olika delar av ämnet. De refererar till 
Hogg & Terry (2001 s.8) som skriver: “The basic idea of social identity theory is the social 
category within which one falls, and to which one feels one belongs, provides a definition 
of which one is in terms of defining characteristics of the category a self-definition that is a 
part of the self-concept”. De menar vidare att teorin är uppbyggd på antagandet om att sociala 
strukturer består av roller och relationer mellan roller. En individ har flera olika roller som till 
exempel anställd, vän, förälder eller partner, dessa roller är vad som ger en individ sin sociala 
position, bestämmer vilka förväntningar den har på sig och vilka beteendemönster den har. 
Det är detta som avgör vilken identitet en person har i dennes olika roller, med identitet menas 
mer eller mindre märkbara delar av jaget (Rincy & Panchanatham 2014). I vardagen kan detta 
yttra sig genom att en person har ett annorlunda – mer professionellt, beteende på arbetet än 
den har i hemmet. Vidare menar Rincy & Panchanatham (2014) att en del identiteter ligger 
närmare en individs personlighet och blir därför prioriterad högre i vardagen. Detta är en 
anledning till varför en person tar vissa beslut och upplever konflikt eller balans samt varför 
olika personer behöver olika saker för att kunna uppnå work life balance.  
 



 

 

Comstock (2018) menar att det ofta är arbetslivet som spiller över på timmarna efter arbetstid 
och att det är särskilt orsakat av att teknologin uppmuntrar att gränsen mellan vad som är 
arbete och fritid blir allt mer otydlig. Vidare nämns att för att uppnå en tillfredsställande grad 
av balans kan man schemalägga aktiviteter med sina barn eller familjemiddagar på samma sätt 
som man bokar in möten under arbetstid och att det dåliga samvetet och stressen som kommer 
med att ställa in familjerelaterade aktiviteter på grund av sitt arbete kan bidra till problem med 
fysiska och psykiska hälsoproblem. En annan metod som nämns är att man kan utnyttja tiden 
det tar att ta sig till arbetet eller hemmet för att också mentalt lämna sfären man är fysiskt på 
väg ifrån. Till exempel kan man under tiden man är på väg hem från arbetet fundera på vad 
som behöver göras när man kommer hem eller något familjen kan göra tillsammans efter 
middagen (Comstock 2018). Rantanen et al (2011) påpekar också att denna diskussion är 
viktig ur ett organisationsperspektiv. De menar att organisationer behöver ha kunskap om de 
olika ideologierna och förebygga att konflikter mellan sfärerna uppstår för de anställda. För 
att en organisation ska kunna börja utveckla en arbetsmiljö som stödjer work life balance 
behöver de tänka på två saker. Först behöver de ta fram policys och sedan chefer som stöttar 
de anställda i att finna deras balans (Rantanen et al. 2011). 
 
Gränsteori 
Gränsteorin beskriver relationen mellan arbete och övrigt liv genom att utgå från gränsen som 
finns mellan de båda delarna. Det är viktigt att komma ihåg som tidigare nämnts att hur en 
person upplever balans mellan de båda är individuellt, därför är också gränsdragningen 
individuell. En del person föredrar en hårt dragen gräns som separerar de båda sfärerna, andra 
trivs bäst när gränsen knappt finns och de båda sfärerna kan integrera fritt. Clark (2000) 
menar att personer dagligen passerar gränsen som delar de två världarna arbete och familj. 
Individen skapar världarna, utvecklar gränserna mellan dessa och bestämmer vilken relation 
gränspasseraren ska ha till världarna och dess invånare. Även om personer har möjlighet att 
påverka miljön och situationen de befinner sig i är det viktigt att komma ihåg att miljön och 
situationen också påverkar personen. Det är detta som lagt grunden till den här teorin, vilken 
som Clark (2000) skriver: ”försöker förklara den komplexa interaktionen mellan de som 
passerar gränsen och deras arbets- och familjeliv, förutse när konflikter kommer att uppstå 
och skapa ett ramverk för att underhålla balansen”.  Hon förklarar att eftersom att arbete och 
fritid har så pass skilda mål och kultur kan de liknas vid två länder där språket, vad som är 
socialt accepterat och hur vi åstadkommer saker är olika (Clark 2000). Kumar & Janakiram 
(2017) talar om att denna teori handlar om att i vilken grad en individ upplever en konflikt 
mellan sfärerna bestäms av vilken sorts avgränsning personen har mellan dem. Det är vanligt 
att de båda sfärerna integrerar med varandra om det inte finns en tydlig avgränsning mellan 
dem. Om sfärerna är integrerade är det enklare att förflytta sig mellan dem för personen, men 
detta kan medföra att individen upplever en känsla av konflikt. Om sfärerna är segmenterade, 
det vill säga om det finns en tydlig avgränsning mellan sfärerna, krävs det större ansträngning 
från individen för att förflytta sig mellan dem men det gör att det är mindre sannolikt att 
individen upplever en känsla av konflikt (Kumar & Janakiram, 2017).  
 



 

 

Karassvidou & Glaveli (2015) skriver också om gränsteorin och förklarar teorin genom att 
den separerar arbete och familj till två olika – integrerande miljöer som personer associerar 
med olika regler, tankesätt och beteenden. Vidare påpekar de att teorins centrala fokus är att 
gränsen mellan sfärerna behöver hanteras på ett passande sätt för att individen ska kunna 
skapa och bibehålla balans. Personer som har en flexibel (svag) gräns mellan sfärerna har 
också tillåtit sfärerna att ha en högre grad av integration. Dessa personer har sällan bestämt 
vad som tillhör arbetet och vad som tillhör privatlivet och precis som Kumar & Janakiram 
(2017) skriver gör även Karassvidou & Glaveli (2015), att detta sätt att leva ofta leder till 
konflikt – obalans. Hur en person väljer att sätta sina gränser beror på dennes karaktär, hur 
mycket arbetet eller familjen betyder för den, vad den föredrar när det kommer till integration 
eller segmentering samt vilken situation den befinner sig i (Karassvidou & Glaveli, 2015).  
 
Segmenteringsteori 
Denna teori avsåg till en början den naturliga fördelningen som finns mellan arbete och 
privatliv, både den fysiska fördelningen men också de olika funktionerna de har. Detta har 
dock förändrats över tid och numer när man talar om segmenteringsteorin menas den aktiva 
psykologiska processen som pågår hos personer som försöker att finna en gräns mellan arbete 
och privatliv (Jones et al. 2006). Kumar & Janakiram (2017) skriver om denna teori och 
förklarar att den beskriver arbetsliv och privatliv som två separata sfärer som inte under några 
omständigheter kan påverka eller influera varandra. Rantanen et al (2011) påpekar att när de 
två sfärerna är separerade enligt denna teori gör det att de inte kan ha varken en positiv eller 
en negativ påverkan på varandra. När sfärerna har en positiv eller negativ påverkan på 
varandra är vad spill-över teorin handlar om, som kallats segmenteringsteorins motsats. För 
att en individ ska kunna utöva denna teori behöver den avgränsa sig själv och inte bli 
passionerad över till exempel ett arbetsprojekt eftersom att det gör det svårare att lämna 
bakom sig när individen lämnar arbetsplatsen vilket leder till en generellt otillfredsställd 
känsla (Rantanen et al. 2011). Detta skriver även Rincy & Panchanatham (2014) om, de 
menar att det krävs en ansträngning för individen att leva efter segmenteringsteorin och som 
exempel skriver de att en person som har en väldigt stressig arbetssituation kan känna sig 
överväldigad i arbetssfären och därför bygger upp en mur mellan sfärerna för att kunna 
undvika den känslan i hemmet.  
 
Konfliktteori 
Konflikt mellan sfärerna uppstår när kraven från arbete och privatliv inte kan samexistera i 
harmoni utan att för att kunna uppfylla kraven i en sfär sker detta på bekostnad av möjligheten 
att uppfylla kraven i den andra sfären (Rincy & Panchanatham 2014). Konfliktteorin utgår 
från att det finns höga krav på individen i alla olika sfärer som finns i dennes liv, därför 
behövs en del svåra beslut tas som kommer skapa konflikter och göra att individen känner sig 
överväldigad. Enligt den här teorin antas tillfredsställelse i en sfär betyda uppoffringar i en 
annan på grund av att sfärerna har olika miljöer, normer och krav (Rincy & Panchanatham 
2014). Kossek & Lee (2017) talar om två olika perspektiv av konfliktteorin, work-family 



 

 

konflikt och family-work konflikt. Dessa olika konflikter uppstår när krav på energi, tid eller 
beteende som ställs i antingen arbets- eller familjesfären går ut över den andra sfären. Dessa 
två konflikter kan ha en rad olika konsekvenser för individen som till exempel minskad 
produktivitet, lägre grad av välbefinnande, ökad stress, lägre grad av arbetstillfredsställelse 
eller problem i familjelivet, den vanligaste bland dessa konsekvenser är utbrändhet. De talar 
även om att work life balance länge talats om i samband med avsaknad av work-family 
konflikt men påpekar att det inte nödvändigtvis är sant. De menar att eftersom att work life 
balance inte innebär lika delad tid och energi till de båda sfärerna kan man inte heller tala om 
konflikt mellan sfärerna som obalans. Det vill säga att om en individ upplever att arbetssfären 
kräver mer tid och energi och detta kräver en del uppoffringar i familjesfären betyder inte det 
att personen upplever obalans (Kossek & Lee, 2017).  

För att få en förståelse för hur och varför konflikter uppstår kan man tala om lojalitet. 
Arvidson & Axelsson (2014) talar om att lojalitet innebär att vara hängiven någon eller något. 
Det kan till exempel vara sin familj, sitt grannskap, sin församling, sin arbetsplats, en 
livsåskådning eller en syssla. De talar om två olika sorters lojalitet, frivillig och ofrivillig. 
Frivillig lojalitet sker naturligt men om ofrivillig lojalitet skriver de som exempel ”för den 
enskilda individen som tvingas ta ställning till om den egna lojaliteten ska riktas mot de 
likasinnade kollegorna eller mot överordnade yrkesgrupper och positioner i organisationen. I 
arbetslivet blir lojalitet som en frivillighet något som snarare tillhör undantaget än regeln” 
(Arvidson & Axelsson s. 57). De talar även om horisontell och vertikal lojalitet i samband 
med relationen kring arbete och övrigt liv. De menar att typiska konflikter som kan uppstå 
mellan de båda sfärerna har grund i att den vertikala och frivilliga lojaliteten till familjen ställs 
mot den horisontella och ofrivilliga lojaliteten mot arbetet (Arvidson & Axelsson, 2014). 

Spill-över teori 
Denna teori beskriver Kumar & Janakiram (2017) som när upplevelser som skapas i en av 
sfärerna påverkar upplevelserna man har i den andra sfären. Detta kan till exempel avse 
känslor, beteenden eller värderingar men ofta talar man om spill-över när det handlar om 
känslor. Man kan tala om den här teorin i positiv eller negativ mening. När man talar om den i 
positiv bemärkelse handlar det om när en individ upplever måluppfyllelse och tillfredsställelse 
i en av sfärerna och denna känsla följer med in i den andra sfären. I negativ bemärkelse 
innebär detta att en person upplever problem och uppgivenhet i en sfär och denna känsla följer 
med in i den andra sfären, till exempel om en individ upplever utmattning på arbetet och detta 
påverkar familjelivet efter att arbetsdagen är slut (Kumar & Janakiram, 2017). Rincy & 
Panchanatham (2014 s.6) refererar till Young & Kleiner (1992) som definierar denna teori 
som följande: ”Det finns ingen gräns mellan arbetsplatsen och hemmet. Därför kommer det 
som sker på arbetet också att ske hemma”. Vilket som jag nämnt i avsnittet om 
segmenteringsteorin är raka motsatsen till vad den teorin handlar om. De hänvisar även till 
Sirgy et al. (2001) som talar om horisontell och vertikal spill-över. Med horisontell spill-över 
menas när en sfär influerar en grannsfär, till exempel arbete och familj. När man däremot talar 
om vertikal spill-över, behöver man också tala om hierarkier mellan sfärerna. Högst upp i 



 

 

hierarkin är livet som helhet, där ingår tillfredställelse, personlig lycka och välmående. Under 
denna högst rankade sfär följer sfärer som arbete, familj, fritid med mera. Som exempel på 
denna sorts spill-över kan man säga att när arbetstillfredsställelsen är låg påverkar den 
antingen de sfärer som är lägre i hierarkin eller de sfärer som är högre i hierarkin och till slut 
har det tagit sig så pass långt att det påverkar livet som helhet (Rincy & Panchanatham 2014).  
 
Kompensationsteori 
Denna teori menar att personer som känner låg tillfredsställelse i en sfär försöker att 
kompensera denna känsla genom att finna högre tillfredsställelse i den andra. Teorin utgår 
från att arbete och familj samexisterar och att de kompenserar varandra (Rincy & 
Panchanatham 2014). Exempel på hur detta kan se ut är om en person upplever problem på 
arbetet och vill fokusera på något annat än detta istället väljer att fokusera på sitt privatliv där 
personen upplever en högre grad av tillfredsställelse. En person som upplever problem 
hemma kan göra tvärtom och fokusera mer på arbetet för att undvika känslorna relaterade till 
den problematiska sfären. Personen undviker de problemen som finns i en av sfärerna vilket 
inte är hållbart i längden men personen kan också känna en ovanligt hög grad av 
tillfredsställelse i den oproblematiska sfären tack vare att personen kan fokusera sin energi där 
mer än i vanliga fall. Detta kan ses på två sätt, kompletterande kompensation är när personen 
byter fokus från vart den upplever tillfredsställelse från den sfär som upplevs problematisk till 
en sfär där det finns större potential för tillfredsställelse. Personen kan också ägna sig åt 
reaktiv kompensation, detta betyder att man försöker ändra på en negativ upplevelse genom 
att söka sig till konstaterande aktiviteter. Till exempel att ägna sig åt fritidsaktiviteter efter en 
utmattande arbetsdag (Rincy & Panchanatham 2014). 
 
Jag har nu presenterat de teorier som är relevanta för studien. Arbete och övrigt liv är de två 
stora delarna i människors tillvaro, digitaliseringens utveckling är en faktor som påverkar hur 
relationen mellan dessa två delar fungerar och en av de många delar som påverkar en individs 
work life balance. Denna studie handlar om att skapa förståelse för hur jobbmobilen påverkar 
work life balance. I kapitel fem analyserar jag resultaten från min undersökning utifrån de 
olika teorierna som tagits upp i detta avsnitt. Fortsättningsvis kommer studiens metod att 
redovisas för att ge förståelse kring val av ämne, tillvägagångssätt och hur jag slutligen 
kommit fram till ett resultat. 
  



 

 

2. Metod 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för hur jag har gått till väga i min undersökning. 
Jag kommer att förklara varför jag valt enkät som datainsamlingsmetod, hur jag utformat 
den, hur urvalet gått till samt att jag kortfattat berättar om respondenterna. Vidare finns 
information om genomförandet, studiens validitet och reliabilitet. 

 
3.1 Val av metod 

 
Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av kvantitativ 
metod i form av enkät för att samla in data till min studie. När jag skulle bestämma 
datainsamlingsteknik för studien valde jag mellan att göra en enkät eller att använda kvalitativ 
metod i form av intervju. Anledningen till att jag hade svårt att bestämma mig för vilken av 
metoderna var att jag gärna ville ge respondenten möjlighet att med egna ord berätta om sina 
upplevelser. Detta är svårt att få med i en enkät då respondenten vanligtvis inte ges möjlighet 
att använda sina egna ord för att formulera svaren. Jag ville samtidigt få så många 
respondenter som möjligt att delta, vilket är enklare och mindre tidskrävande när man 
använder enkät. Efter överläggande med min handledare bestämde jag mig för att utforma en 
relativt kort webbenkät. Jag inkluderade några frågor där respondenten själv får formulera 
svaret för att få med fördelar från både kvantitativ och kvalitativ metod. Valet att använda mig 
av enkät som datainsamlingsteknik grundas också i att fokusera på att få så många 
respondenter som möjligt att delta kändes som ett naturligt första steg i min datainsamling. 
Detta mål är anledningen till att jag vidare valde att utforma en webbenkät istället för till 
exempel en pappersenkät då det är enklare att sprida ut en sådan.   
 
Eljertsson (2014) talar om för- och nackdelar med att göra en enkät vilka jag har haft i åtanke 
innan jag bestämt mig för metoden. De av dessa fördelar som bidrog till att jag bestämde mig 
för att göra en enkät var att den har möjlighet att få en större geografisk spridning, 
respondenterna har själva möjlighet att bestämma om de vill fylla i svaren snabbt eller om de 
vill fundera på hur de ska formulera sig, det är mindre risk att färga respondentens svar och att 
svaren tenderar att vara mer ärliga.  
 

3.2 Studieobjekt och urval 
 
Populationen jag riktar studien till är de som förvärvsarbetar i Sverige och inom de senaste tre 
åren fått en jobbmobil. Eljertsson (2014) talar om att det är väldigt svårt att göra en 
undersökning av hela populationen man riktar sig vilket kallas för totalundersökning, utan att 
man istället talar om stickprov av populationen. Han nämner att det är viktigt att alla delar av 
populationen har en lika stor sannolikhet att komma med i undersökningen. Denna 
undersökning är alldeles för liten för att man ska kunna göra empiriska generaliseringar, 
vilket kan vara problematiskt men det är också viktigt att komma ihåg syftet med studien. 
Mitt mål är inte att resultatet ska kunna gå att generalisera utan istället påvisa och få förståelse 



 

 

för vilka effekter jobbmobilen har på work life balance. De 141 respondenterna som deltagit i 
studien har olika livssituation, yrken och ålder. Det enda de har gemensamt är att de inom de 
senaste tre åren har fått en jobbmobil. Det man kan säga om respondenterna är att majoriteten 
är kvinnor, det var endast fem män som deltog i enkäten. De är mellan 20–30 år och de flesta 
har inga barn under arton år, mer om detta redovisas i resultatdelen. Under frågan om vilket 
yrke individen har fick jag över hundra olika svar såsom jurist, arkitekt, präst, receptionist och 
laboratorieingenjör. Majoriteten fanns dock inom olika tjänsteyrken.  
 
När urvalet för studien skulle bestämmas tänkte jag först avgränsa det till ett visst sorts yrke 
men bestämde sedan att det inte är det jag vill studera. Jag ville se hur individen kan påverkas 
av att ha en jobbmobil närvarande i sin vardag och om det eventuellt finns några mönster att 
urskilja ur svaren, inte hur individer inom en viss yrkeskategori påverkas. Tack vare att 
många respondenter valde att lämna utförliga svar har de öppna svarsalternativen bidragit till 
att studiens datamaterial även innefattar kvalitativa data som jag inte förväntat mig. I resultat 
och analys kommer därför att kvantitativa deskriptiva data varvas med kvalitativa. 
Sammantaget bidrar detta till en djupare förståelse för det område studien avser.  När jag 
sökte efter respondenter fann jag dessa genom att sprida enkäten i en grupp på Facebook, 
gruppen har över 10,000 medlemmar och detta blev en sorts bekvämlighetsurval, då inte alla 
personer har samma möjlighet att delta. Gruppen är en intressegrupp där majoriteten av 
medlemmarna är kvinnor. Som resultat av detta fick jag betydligt många fler svar från kvinnor 
än män, av de 141 personer som svarade på enkäten var fem stycken män. Jag beslutade på 
grund av detta att endast redovisa svaren från kvinnorna i denna studie. Detta eftersom att 
studien oavsett om de fem manliga respondenternas svar är med eller inte i huvudsak riktar 
sig till kvinnors upplevelser av work life balance efter erhållandet av en jobbmobil. 
 

3.3 Genomförande och bortfall 
 

Eljertsson (2014) talar om att när man ska använda sig av enkät är det viktigt att utforma 
syftet med studien i ett tidigt stadie samt att man innan man formulerar frågorna gör planering 
och förarbete. Med förarbete menas en litteraturgenomgång av vetenskaplig litteratur och 
Eljertsson (2014 s.17) skriver att ”den som noggrant går igenom litteraturen inom sitt aktuella 
område får också en ökad insikt inom problemområdet. Det ger också stor hjälp med 
avgränsning och fokusering på relevanta frågeområden samt att finna nya intressanta vinklar”. 
I genomförandet valde jag att först utforma den teoretiska referensram denna uppsats inleds 
med för att ha kunskap om området jag vill undersöka. Jag skrev större delen av den 
teoretiska referensramen innan jag fastställt mitt val av metod. Jag formulerade under tiden 
jag arbetade med teoridelen frågeställningarna. När jag sedan bestämt mig för vilken metod 
och datainsamlingsteknik som skulle användas undersökte jag olika tillvägagångssätt för att 
bygga en webbenkät. Jag provade först en tjänst men tyckte att de mallar den erbjöd inte såg 
tillräckligt professionella ut och valde därför en som erbjöd mallar jag var nöjd med. När man 
utformar en webbenkät är det enligt Trost & Hultåker (2016) viktigt att begränsa antalet 



 

 

frågor för att så många som möjligt ska känna sin manade att svara, de nämner också att 
layouten på- samt funktionerna i enkäten bör vara enkla att förstå. Detta var viktigt för mig i 
utformandet av enkäten och jag ville också att den skulle gå snabbt att fylla i, enligt kalkylen 
på hemsidan jag använde skulle den ta två minuter att genomföra. Jag försökte att inte lägga 
någon värdering i formuleringen av frågorna i den mening att jag som tidigare studerat ämnet 
kan anta att jobbmobilen ska påverka individerna på ett visst sätt. Jag skulle till exempel ha 
kunnat utgå ifrån att en sfär tenderar att oftare inkräkta på den andre eller att en person 
generellt sätt vill ha en viss grad av avgränsning för att känna balans. Jag lade därför tid på 
formuleringen av varje fråga så att respondenten skulle få en möjlighet att svara utifrån sitt 
perspektiv utan att påverkas av att mina förväntningar går att tyda i texten. Jag inkluderade en 
inledning som förklarar varför studien görs, vilka den riktar sig till, att respondenterna är 
anonyma och vart resultatet kommer att presenteras. När enkäten var färdig valde jag att lägga 
ut den i ett inlägg i en sluten intressegrupp på Facebook som har över 10,000 medlemmar. Jag 
skrev en tillhörande text i inlägget där jag förklarade ytterligare varför jag lägger upp detta 
och att jag eftersöker respondenter. Jag valde att lägga upp enkäten i denna grupp då jag vet 
att medlemmarna ofta är hjälpsamma mot varandra samt på grund av det stora antalet 
medlemmar. 
 
Eljertsson (2014) nämner att det stora problemet med att använda sig av en enkät är att man 
ofta behöver räkna med ett stort bortfall, alltså att många personer som mottar enkäten inte 
fyller i den. Han nämner en rad olika åtgärder man kan vidta i utformandet av enkäten för att 
få så många som möjligt att svara. Det är viktigt att respondenterna känner sig motiverade att 
svara på frågorna, frågorna behöver vara välformulerade så att de upplevs meningsfulla, att ha 
kunskap om hur respondenterna kommer att tänka när de ställs inför frågorna samt att skicka 
ut en påminnelse att fylla i enkäten (Eljertsson 2014). I utformandet av enkäten tog jag hänsyn 
till dessa faktorer eftersom att jag ville få många respondenter och skapade därefter frågor 
som jag upplever enkla att svara på. Eftersom att jag inte skickat ut ett definierat antal enkäter 
fanns det ingen förväntning om hur många svar jag skulle få. Diskussionen om bortfall blir 
därför i denna situation inte relevant.  
 

3.4 Frågeformulär 
 
Utgångspunkten för min enkät vilket även frågeformuläret är baserat på är vilka skillnader en 
jobbmobil medför till individens vardag samt hur den påverkar individens work life balance. I 
utformandet av frågeformuläret ville jag som jag tidigare nämnt ha en relativt kort enkät samt 
inkludera några frågor där respondenten gavs möjlighet att själv formulera sitt svar. Jag 
inledde med fyra bakgrundsfrågor, Eljertsson (2014) skriver att dessa sorts frågor är bra att ha 
med för att få förståelse för individens situation. De bakgrundsfrågor jag valde att ha med var 
kön, ålder, yrke samt om individen har barn under arton år. Sedan ombeds individen att 
placera sin upplevelse på en skala till sex olika påståenden. Skalan går mellan 1–10, där 1 



 

 

betyder ”håller inte alls med” och 10 betyder ”håller med fullständigt”. Eljertsson (2014) talar 
om att denna sorts skala är en attitydskala som benämns vid namnet likert-skala.  
 
Jag valde att använda de frågor med öppna svarsalternativ som följdfrågor till de påståenden 
som har likert-skalor som svarsalternativ och frågor för att få ytterligare förståelse för 
individens upplevelser. Citaten från dessa svar redovisas i en tematisk analys i resultatkapitlet. 
Det sista av de sex påståendena lyder ”Du upplever att du förändrat dina vanor för att kunna 
behålla en balans mellan arbetsliv och privatliv sedan du börjat använda en jobbmobil”. 
Efter det ställs en fråga där individen själv ombeds ge ett exempel på en vana som förändrats, 
vilket är en av de frågor som har ett öppet svarsalternativ. Flera av respondenterna gav 
utförliga svar där de beskriver sin situation. Sedan ställs en fråga om individen upplever sig 
irriterad när den ena sfären inkräktar på den andra (ja/nej) och sedan enkätens avlutande fråga 
”kan du med egna ord beskriva vilken avgränsning du önskar att du hade mellan sfärerna, 
och om möjligt – varför?”. Även på denna fråga var det många av respondenterna som gav 
utförliga svar där de berättar om sina upplevelser och önskemål. Jag blev positivt överraskad 
när jag såg att det var många som tagit sig tid att svara på de frågor där de själva fick 
formulera svaret då det inte var obligatoriskt att fylla i dessa. Jag hade inte förväntat mig att 
många skulle ta sig tid att beskriva sina upplevelser så pass utförligt som de gjorde. Denna 
positiva överraskning innebar därtill att jag beslutade att svaren på de öppna svarsalternativen 
skulle få en framträdande roll i resultatredovisningen. 
 

3.5 Analys av data 
 
Enkäten fick 141 svar, varav 136 var från kvinnor och 5 från män. På grund av detta valde jag 
att endast ta med svaren från de kvinnliga respondenterna i redovisningen av resultaten. Detta 
på grund av att den ojämna fördelningen bland kön gör att resultatet till hög grad syftar till 
kvinnors upplevelser. För analysen valde jag att dela upp den data jag fått in i både 
kvantitativt och kvalitativt. All data samlades ihop av det enkätprogrammet jag använt och 
erbjöd mig att filtrera bland dem för att kunna se endast det jag var intresserad av i stunden. 
De kvantitativa data jag fått in sammanställde jag sedan i ”numbers” och gjorde diagram av 
varje kvantitativ fråga jag inkluderat i frågeformuläret. Detta gav en möjlighet att på ett enkelt 
sätt överblicka de kvantitativa data och sammanställa resultaten.  
 
Med utgångspunkt i de öppna svarsalternativen som var kopplade till de olika enkätfrågorna 
gjorde jag för frågorna ” Kan du med egna ord beskriva vilken avgränsning du önskar att du 
hade mellan arbetsliv och privatliv, och om möjligt – varför?” och ”Kan du ge ett exempel på 
en vana?” en kvalitativ tematisk analys som består av totalt 5 teman. Den tematiska analysen 
används enligt Bryman (2011) för att skapa ett ramverk för den kvalitativa datan där det läggs 
tyngd på vad dom sägs snarare än hur det sägs. För frågeställningen vilken sorts avgränsning 
önskar individen att den hade mellan sfärerna använde jag svaren från enkätfrågan kan du 
med egna ord beskriva vilken avgränsning du önskar att du hade mellan sfärerna, och om 
möjligt – varför? Då svaren visade på individuell variation och jag ville tydliggöra detta i min 



 

 

analys identifierade jag tre teman: de som önskar separation, de som önskar integration och de 
som är mer neutrala och ser för- och nackdelar med båda. Dessa tre teman redovisas i 
tablåform. För frågeställningen upplever individen att jobbmobilen underlättar eller försvårar 
att hålla isär sfärerna arbetsliv och privatliv? Använde jag svaren från enkätfrågan kan du ge 
ett exempel på en vana? Bland dessa svar identifierade jag två temans: de som upplever att 
jobbmobilen underlättar att hålla isär sfärerna och de som tycker att den försvårar. 
 

3.6 Validitet 
 
Trost & Hultåker (2016) beskriver att när man talar om en studies validitet menar man om 
studien undersöker det den är avsedd att undersöka. När man utformar frågor med syfte att de 
ska ha hög validitet ska de alltså hålla sig till det som är relevant. Trost & Hultåker (2016) 
talar vidare om att man ska undvika att formulera sig i termer som alltid, ofta, sällan eller 
aldrig eftersom att det då istället undersöker attityden kring hur ofta man bör göra något, till 
skillnad från hur ofta personen faktiskt gör aktiviteten i fråga (Trost & Hultåker 2016). Jag 
har skapat frågeformuläret på ett sätt där alla frågor, förutom bakgrundsfrågorna är direkt 
kopplade till min frågeställning. Det var viktigt för mig att alla frågor skulle vara relevanta 
och inte upplevas som tjatiga då detta kan medföra att enkäten uppfattas som komplicerad, 
jobbig eller svår att fylla i. Med tanke på svaren jag fått in verkar frågorna fungerat bra och 
inga missuppfattningar skett. En person har framfört att den upplever frågorna som riktade i 
den mening att det verkar som att jag utgår från att respondenterna vill ha separation mellan 
sfärerna vilket personen inte kände stämde in på dennes situation. Denna individ ville ha så 
mycket integration som möjligt mellan sfärerna. Detta var något jag hade i åtanke när jag 
skrev frågorna och försökte undvika det genom att använda mig av likert-skalor där 
respondenterna kan placera sig själv som svar till mina påståenden. Jag skulle ha förtydligat 
att studien inte utgår från att individen önskar vare sig separation eller integration i 
introduktionen om jag hade gjort enkäten idag. Studien var tänkt att inrikta sig på individens 
upplevelser av ett erhålla en jobbmobil men på grund av att ett stort antal av respondenterna 
är kvinnor kan man istället säga att studien skapar förståelse för kvinnors upplevelser av ett 
erhålla en jobbmobil, vilket påverkar validiteten. Trots detta kan man säga att studien har en 
hög validitet om man utgår från Trost & Hultåkers (2016) beskrivning av begreppet. 

 
3.7 Reliabilitet 

 
Tack vare den kvantitativa metod som använts för att samla in data har studien fler 
respondenter än vad den hade kunnat ha om jag valt en kvalitativ metod. Eftersom att jag valt 
att utforma en webbenkät har den också en stor spridning bland yrken, åldrar samt situation 
vilket gör att jag kan ta fler faktorer med i redovisningen av resultatet. En nackdel med att 
använda en webbenkät är att jag inte säkert kan veta vilka som svarat på enkäten, jag litar 
dock på att ingen som studien är irrelevant för skulle ha svarat Trost & Hultåker (2016) talar 
om att man med reliabilitet menar om studien har tillförlitlighet, alltså om mätningen är stabil 



 

 

och inte påverkad av till exempel slumpinflytelser eller tillfälligheter som påverkar resultatet. 
Man kan mäta reliabilitet genom att se om samma undersökning får samma resultat om den 
utförts vid två olika tillfällen. Man talar ibland om kongruens i samband med reliabilitet i en 
enkätundersökning. Kongruens ”rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak”. 
I en enkätundersökning kan det ställas flera frågor som handlar om ungefär samma sak så att 
man får med flera olika nyanser (Trost & Hultåker 2016 s. 62). Vidare tas ett exempel upp på 
hur man kan mäta reliabilitet vilket menar att om man använder sig av många krångliga ord i 
en fråga är det stor sannolikhet att de som svarar inte förstår vad det är som svarar på. I ett 
sådant fall får studien låg reliabilitet (Trost & Hultåker 2016). Jag upplever att min studie har 
en hög reliabilitet. Detta grundar jag på kan inte se att någon av respondenternas svar skiljer 
sig helt från de andra utan att det i sådana fall finns en förklaring. Till exempel personen som i 
sitt egenformulerade svar jag nämnt ovan påpekade att studien verkar utgå från att 
respondenterna ville ha separation. Hen förstod frågorna och gav också en förklaring till 
svaren som hen gett vilket tyder på att frågorna var svåra att missförstå. Reliabiliteten kan 
dock ha påverkats av tillfälligheter eller slumpinflytelser som till exempel att en av 
personerna som svarat är nära deadline på ett projekt och därför haft jobbmobilen med sig 
hem och blivit störd av den ofta. En sådan person kan man tänka sig upplever en lägre grad av 
balans än den kanske gör annars, vilket kan påverka resultatet. Trots detta upplever jag att 
studien har en hög grad av reliabilitet. Detta på grund av att de frågor som jag ställer är nära 
kopplade till mitt syfte och mina frågeställningar och ställs ur olika perspektiv.  
 

3.8 Etiska överväganden 

När man gör en undersökning är det viktigt att vara medveten om att forskningen ska vara 
forskningsetisk. Vetenskapsrådet (2002) skriver att för att bedriva en forskningsetisk 
undersökning ska man vara medveten om forskningskravet och individskyddskravet. 
Forskningskravet beskriver att forskning är viktigt för individernas och samhällets utveckling. 
Forskningen som bedrivs ska inriktas på väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. Kravet 
innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras 
(Vetenskapsrådet 2002). Detta krav möjliggör utvecklande forskning men det är samtidigt 
viktigt att individen skyddas, därför finns även individskyddskravet. Detta innebär att 
samhällets medlemmar skyddas mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, individerna får 
inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 
Individskyddskravet utgör utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. 
Vetenskapsrådet (2002) skriver vidare att man inför varje vetenskaplig undersökning behöver 
väga forskningskravet och individskyddskravet mot varandra för att se vilket värde den 
förväntade kunskapen har mot möjliga risker i form av både kort- och långsiktiga negativa 
konsekvenser för undersökningsdeltagana. För att utföra forskningsetisk undersökning som 
står i linje med individskyddskravet kan man ta hjälp utav de fyra huvudkrav som talar om 
vad forskaren ska göra innan-, under- och efter genomförandet av sin underökning 
(Vetenskapsrådet 2002). 



 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att informationskravet syftar till att forskaren ska informera 
de som är berörda av forskningen om forskningsuppgiftens syfte. Bland informationen som 
ges ska den projektansvariges namn samt institutionsanknytning finnas med. Syftet med 
undersökningen och en beskrivning av hur undersökningen genomförs ska finnas med. I min 
studie uppfylls detta genom att första sidan av enkäten informerar om varför studien utförs, 
vad resultatet kommer att användas till samt syftet med undersökningen. Jag talar också om 
att resultaten kommer att sammanställas och publiceras i en C uppsats inom arbetsvetenskap 
vid Karlstads universitet. Vetenskapsrådet (2002) påpekar vidare att det är viktigt att det 
framgår att deltagande i studien är frivilligt. Detta framgår i inlägget där enkäten lagts upp på 
sociala medier där jag skriver att ”har du eller någon du känner börjat använda en jobbmobil 
inom de senaste tre åren blir jag jätteglad om du/ni har tid att lägga cirka två minuter på att 
fylla i min enkät”. Att respondenterna är okända för mig samt att det är just en enkät jag ber 
dem fylla i gör också att de kan välja helt fritt om de vill delta eller inte. Om respondenterna 
känt mig eller om vi suttit ner tillsammans för en intervju kan man tänka sig att de eventuellt 
kan känna sig mer tvungna att delta.  

Samtyckeskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002) som att deltagare i en undersökning ska 
ha rätt att själva bestämma över sin medverkan. Eftersom att kriterierna i informationskravet 
uppnås är respondenterna medvetna om vilka sorts frågor som kommer att ställas, varför de 
ställs och vart resultaten kommer att publiceras. Respondenterna ger därför sitt samtycke 
genom att skicka in sina svar på enkäten. Vidare beskrivs konfidentialitetskravet som syftar 
till att uppgifter om alla personer som ingår i en undersökning ska ges största möjliga 
konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem 
(vetenskapsrådet 2002). I min studie går det inte att koppla enskilda svar tillbaka till 
individen, det skulle heller vara möjligt att gissa vem som svarat vad eftersom att jag inte 
avgränsat datainsamlingen till en specifik grupp eller arbetsplats. Det är också bara jag som 
har tillgång till respondenternas svar.   

Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) beskriver är nyttjandekravet, vilket menar att de 
uppgifter som samlats in om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål. 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver vidare att de uppgifter om enskilda individer som deltagit i 
forskningen inte får användas för några kommersiella eller icke – vetenskapliga syften, de får 
heller inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde. Detta krav 
uppfylls i min studie eftersom att den data jag samlat in endast används till denna uppsats. Det 
är också som jag tidigare nämnt omöjligt att enskilda svar skulle kunna kopplas till en enskild 
respondent då jag inte vet vem respondenten är. 

Jag har nu redogjort för hur jag har gått tillväga för att genomföra min undersökning, hur jag 
utformat enkäten och formulerat dess frågor samt vilka respondenterna är. Studien har en hög 
validitet och reliabilitet och har utförts forskningsetiskt. I nästkommande kapitel kommer 
studiens resultat att presenteras.  

 



 

 

4. Resultat 
I detta kapitel kommer jag att besvara mina frågeställningar som är: Upplever individen att 
jobbmobilen underlättar eller försvårar att hålla isär sfärerna arbetsliv och privatliv? Efter 
att individen börjat använda jobbmobil, är det vanligare att arbetslivet inkräktar på 
privatlivet eller tvärtom? Vilken sorts avgränsning önskar individen att den hade mellan 
sfärerna?  

 
4.1 Bakgrundsvariabler 

 
Under rubriken ”studieobjekt och urval” har jag redogjort för vilka personer jag valt att inrikta 
studien på. Nedan kommer jag att redovisa de bakgrundsfrågor jag inkluderat i mitt 
frågeformulär samt resultaten av dessa. 
 
Tabell 1: Kön

 
 
Som det framgår av diagrammet är den största andelen respondenter kvinnor. Enkäten har 141 
stycken svarande, varav 136 är kvinnor och 5 är män. Detta gör att resultatet av denna 
undersökning till hög grad syftar till kvinnors upplevelse av hur erhållandet av en jobbmobil 
påverkat deras work life balance. Jag har på grund av detta valt att endast redovisa svaren från 
de kvinnliga respondenterna i denna studie, resultaten är alltså baserade på svaren från 136 
respondenter, vilka är kvinnor. Den andra bakgrundsfrågan jag ställde frågar om 
respondenternas ålder, jag fick följande svar: 
 
Tabell 2: Ålder 

Hur gammal är du? 
  Totalt  

20 - 30 år  100  
30 - 40 år  28  
40 - 50 år  5  
50 - 60 år  3  

Totalt  136  



 

 

 
Här framgår det att det finns en spridning bland respondenternas ålder, men att de flesta av 
respondenterna är mellan 20 och 30 år. Jag blev medveten om efter att jag skickat ut enkäten 
att jag gjort ett misstag i åldersspannet respondenterna ombeds att svara med, de bör gå 
mellan 20–29, 30–39 och så vidare. Dessvärre var det för sent att ändra när jag insåg detta.  
 
Vidare ställs en fråga om vilket yrke respondenterna har där de själva fick möjlighet att fylla i 
deras yrkestitel, den fick över 100 olika svar. På grund av att jag fick så många olika yrken 
bland svaren är det svårt att redovisa dessa här, det man dock kan säga är att de allra flesta av 
dessa yrken kräver minst en högskoleutbildning såsom jurist, lärare, socionom, 
redovisningsekonom, HR – administratör, kantor eller kommunikatör. Att respondenterna har 
så många olika yrken gör att denna studie har en stor spridning bland yrken vilket jag tidigare 
nämnt var mitt mål med att använda mig av en webbenkät. Detta gör att studiens svar är 
baserade på många olika perspektiv vilket i sin tur gör att jag kan besvara studiens syfte.  
 
Jag frågade sedan om respondenterna har barn som är under 18 år på grund av att detta 
påverkar vardagen på olika sätt som till exempel hur man prioriterar arbete och övrigt liv man 
kan också anta att respondenternas situation ser olika ut beroende på detta. Man kan tänka sig 
att många av de respondenter med barn under 18 känner högre krav från det övriga livet än de 
som inte har det vilket gör denna bakgrundsfråga relevant för studien.  
 
Tabell 3: Barn under 18 

Har du barn som är under arton år? 
  Totalt  

Ja  14  

Nej  122  

Totalt  136  

  
De flesta har som det framgår inga barn under arton år, vilket kan förklaras av att de flesta 
respondenterna är mellan 20 – 30 år och inte har egna familjer ännu.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2 Vilken sorts avgränsning önskar individen att den hade mellan 
sfärerna? 

 
I syfte att besvara frågeställningen om vilken sorts avgränsning individen önskar att den hade 
mellan sfärerna ställs påståendet du önskar att du hade större separation mellan arbete och 
privatliv och frågorna Känner du dig irriterad när den ena sfären inkräktar på den andra? 
samt Kan du med egna ord beskriva vilken avgränsning du önskar att du hade mellan 
arbetsliv och privatliv, och om möjligt – varför? 
 
Tabell 4: Önskan om en större separation mellan arbete och privatliv 

 
       Totalt 136 

Denna fråga ställer jag för att få förståelse för om respondenten önskar en högre- eller llägre 
grad av avgränsning, alltså om man tenderar att önska mer separation eller mer integration 
mellan sfärerna. Av resultaten framgår det är det är en stor spridning av vad som är önskvärt. 
Av de 136 svarande har flest personer har placerat sig på 1/10 vilket betyder håller inte alls 
med, och 10/10 som betyder håller med fullständigt. Detta tyder på att vilken avgränsning 
individen önskar sig är individuellt och att det inte finns något entydigt mönster bland 
respondenterna. Det är totalt 136 personer som svarat, mellan 1 – 4 finns det 57 personer, 
dessa upplever alltså inte att de vill ha större separation mellan sfärerna. Det är 12 personer 
som placerat sig neutrala vilket kan betyda att de är nöjda med sin nuvarande grad av 
avgränsning. Det är 68 personer som placerat sig mellan 6 – 10 och anser att de önskar en 
högre grad av separation. 
 
Jag ställde frågan om respondenten känner sig irriterad när den ena sfären inkräktar på den 
andra eftersom att resultatet från denna fråga kan tala om vilken sorts avgränsning individen 
önskar sig. Till exempel om individen blir irriterad när den ena sfären inkräktar på den andra 
kan man anta att individen trivs bättre med separation mellan sfärerna.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabell 5: Irritation när den ena sfären inkräktar på den andra 
 

 
      Totalt 136 

 
Majoriteten av respondenterna upplever att de blir irriterade när den ena sfären inkräktar på 
den andra. Detta tyder på att de önskar att de hade en tydligare avgränsning mellan sfärerna. 
Man kan säga att resultaten från tabell fyra och fem visar en stor spridning mellan vilken 
avgränsning individen önskar sig och att vilken avgränsning de önskar sig är individuellt, men 
att respondenterna tycker att det är irriterande den ena sfären inkräktar på den andra. Detta 
kan betyda att det inte nödvändigtvis är separation eller integrering som är viktigt för 
respondenterna, utan istället en tydlig gränsdragning. För att kunna få en bättre förståelse för 
individernas upplevelse ställde jag ytterligare en fråga som lyder: Kan du med egna ord 
beskriva vilken avgränsning du önskar att du hade mellan arbetsliv och privatliv, och om 
möjligt – varför? Denna fråga har ett öppet svarsalternativ för att respondenten själv ska få 
möjlighet att sätta ord på sina önskemål. Även bland dessa svar finns det en stor spridning 
som visar att vilken avgränsning en person trivs bäst med är individuellt. För att påvisa 
spridningen bland dessa svar har jag valt att tematisera dem, jag har valt tre teman som 
redovisar svaren från denna fråga. I tablå 1 finns svar från respondenter som önskar 
separation. I tablå 2 finns svar från de som önskar integration. I tablå 3 återges svaren från de 
som ser för och nackdelar med båda. 



 

 

 
Tablå 1: Önskar separation mellan sfärerna 
 
Dessa respondenter berättar att de önskar separation mellan sfärerna. I dessa svar märks det 
att jobbmobilen upplevs som något jobbigt och stressande och att de önskar att de inte hade en 
jobbmobil. De upplever att det förväntas att man ska vara tillgänglig oftare efter att de börjat 
använda jobbmobilen och att attityden från arbetsgivaren förändrats kring detta. Dessa 
personer verkar ha svårt att återhämta sig från arbetet på grund av jobbmobilens närvaro i det 
övriga livet och skulle antagligen ha en högre grad av work life balance om de kunde lämna 
jobbmobilen på arbetsplatsen eller stänga av den när de lämnar arbetet.  



 

 

 
Tablå 2: Önskar integration mellan sfärerna 
 
Dessa personer berättar att de önskar sig integration och att de trivs med att båda sfärerna 
inkräktar på – eller integrerar med, varandra. Det första citatet upplever att situationen är som 
den är på grund av att hon reser mycket i arbetet och att hon inte störs av det medan personen 
i det andra citatet strävar efter att ha sfärerna så integrerade som möjligt. Jag upplever dessa 
två personer som olika då en aktivt strävar efter att sfärerna ska integrera med varandra och en 
endast väljer att acceptera att de gör det. 
 



 

 

 
Tablå 3: Ser för och nackdelar med både separation och integrering 
 
Dessa personers svar vittnar om att de har blandade känslor kring detta, de ser för- och 
nackdelar med både separation och integration. Att kolla sin jobbmail kan vara både positivt 
och negativt, beroende på vad som står där. Man kan förbereda sig för kommande arbetsdag 
vilket upplevs positivt men det gör också att man psykiskt förflyttar sig till arbetet redan 
kvällen innan, vilket stör återhämtningen. 
 

4.3 Upplever individen att jobbmobilen underlättar eller försvårar 
att hålla isär sfärerna arbetsliv och privatliv? 
 

För att besvara frågeställningen ”upplever individen att jobbmobilen underlättar eller 
försvårar att finna en balans mellan sfärerna arbetsliv och privatliv” har jag valt att använda 
svaren från det är enklare för dig att separera arbetsliv och privatliv sedan du börjat använda 
en jobbmobil, du har större separation mellan arbete och övrigt liv sedan du börjat använda 
en jobbmobil, du upplever att du förändrat dina vanor sedan du börjat använda en jobbmobil 



 

 

samt kan du ge ett exempel på en vana?. För att besvara denna frågeställning valde jag att 
utforma frågor som fokuserar på särhållandet av sfärerna.  
 
Tabell 6: Enklare att separera arbetsliv och privatliv efter erhållandet av en jobbmobil 

 
         Totalt 136 

Detta resultat visar att majoriteten av respondenterna upplever att det är svårare att separera 
arbetsliv och privatliv sedan de börjat använda en jobbmobil. 42 stycken upplever detta i så 
pass hög grad att de placerar sig på håller inte alls med, 23 stycken placerar sig i mitten och 
14 stycken håller helt med om att jobbmobilen förenklar processen att separera arbetsliv och 
privatliv. Detta visar på att argumenten om att varje individ behöver olika saker för att uppnå 
balans stämmer men också att jobbmobilen bidrar till att det är svårare att separera sfärerna 
för individerna i denna studie. 
 
Tabell 7: En större separation mellan arbete och privatliv efter erhållandet av en jobbmobil 

 
   Totalt 136 

Vidare valde jag att fråga om individen upplever att den har större separation mellan arbete 
och privatliv sedan den börjat använda en jobbmobil och resultaten visade att majoriteten inte 
alls håller med om detta. Av respondenterna upplever 40 stycken att de inte alls håller med 
om detta. 71 stycken, alltså mer än hälften av respondenterna har placerat sig själva mellan 1 
– 4. Det är 19 stycken som placerat sig i mitten. 46 personer har placerat sig mellan 6 – 10 
vilket innebär att de håller med om att de har större separation mellan sfärerna. De flesta 
upplever alltså att jobbmobilen gjort att de har mindre separation mellan sfärerna än de hade 
innan och att det är svårare att skapa en separation nu. 
 



 

 

Jag frågade sedan om individen har förändrat sina vanor för att kunna behålla en balans 
mellan arbetsliv och privatliv sedan den börjat använda sin jobbmobil. Denna fråga ställer jag 
för att se om personerna anpassar sig till denna ”balanspåverkande faktor” eller om de 
fortsätter leva som de gjorde innan. 41 personer håller inte alls med, totalt har 77 personer 
placerat sig mellan 1 – 4. 22 personer placerar sig i mitten och 39 personer har placerat sig 
mellan 6 – 10. Majoriteten av respondenterna upplever alltså att de inte har förändrat sina 
vanor för att behålla en balans mellan sfärerna.  
 
Tabell 8: Förändrat vanor för att kunna behålla en balans mellan arbete och privatliv efter 
erhållandet av en jobbmobil 

                                                                                                                         
Totalt 136 

 
Vidare ställer jag en följdfråga till den i tabell 8 som lyder: ”kan du ge ett exempel på en 
vana?” Denna fråga ställer jag i syfte att ge individen utrymme att berätta om de konkreta 
skillnader hon upplevt sedan den börjat använda sig av jobbmobilen samt själv beskriva sina 
upplevelser. Detta görs både för att uppfylla syftet med studien samt ge ytterligare förståelse 
för denna frågeställning. Svaren från denna fråga har jag tematiserat och delat in i de som 
upplever att jobbmobilen underlättar processen att hålla isär sfärerna och de och tycker att den 
försvårar processen.  
 



 

 

 
Tablå 4: Upplever att jobbmobilen underlättar att hålla isär sfärerna 
 
Dessa personer berättar om att jobbmobilen har gjort det enklare att separera sfärerna och att 
detta har en positiv påverkan på dem. De blir inte lika stressade när jobbrelaterade saker 
stannar på en enhet som de inte hanterar i det övriga livet. Att återhämta sig från arbetet när 
man befinner sin i den privata sfären är viktigt och en del personer som de ovan verkar 
behöva en längre, sammanhängande, tid för att uppnå denna återhämtning och förbereda sig 
på nästkommande dag. Dessa personer förefaller också höra till de som tenderar att vilja ha 
separation mellan sfärerna för att uppnå välbefinnande. Att inte smygjobba under sin privata 
tid gör att man kan lägga hela sitt fokus och sin energi på det som sker i hemmet, dessa 
personer undviker alltså det som beskrivs i konfliktteorin om work – family konflikt.  



 

 

 
Tablå 5:, Upplever att jobbmobilen försvårar att hålla isär sfärerna 
 
Dessa personer berättar att för dem har jobbmobilen försvårat förutsättningarna att hålla isär 
sfärerna. Det upplevs svårare att undvika att kolla på jobbmail nu när det är mycket mer 
lättillgängligt än det vart tidigare. Man måste aktivt undvika jobbmobilen och anstränga sig 
för att sätta upp gränser för hanteringen av den. Det talas om obetald arbetstid och att man 
förväntas vara tillgänglig hela tiden nu till skillnad från innan.  
 
Svaren från dessa tabeller och tablåer vittnar om att det är svårt att finna en avgränsning som 
gör att man finner balans mellan sfärerna, att jobbmobilen tenderar att ta tid av den privata 
sfären och att detta är stressande för individen. Det är betydligt vanligare att det upplevs att 
jobbmobilen försvårar att hålla isär arbetsliv och privatliv. Detta diskuteras vidare i avsnittet 
analys. 



 

 

4.4 Efter erhållandet av jobbmobilen, är det vanligare att 
arbetslivet inkräktar på privatlivet eller tvärtom? 
 

För att besvara min frågeställning om vilken sfär som tenderar att oftare inkräkta på den andra 
utformade jag följande två påståenden. Svaren i tablå 1 – 5 besvarar också denna 
frågeställning och utifrån dessa går det att säga att det är betydligt vanligare att arbetslivet 
inkräktar på privatlivet än tvärtom sedan de erhållit jobbmobilen. Jag valde att ställa båda 
dessa frågor då jag ville få förståelse för vilken relation mellan arbete och övrigt liv som 
individerna har. Jag valde att ställa frågor som riktar sig till att både arbetet och familjelivet 
kan inkräkta på varandra för att se om en sfär oftare inkräktar på den andre eller om båda 
sfärerna ofta inkräktar på varandra.  
 
Tabell 9: Upplever att arbetslivet oftare inkräktar på privatlivet nu 

 
       Totalt 136 

Det framgår här att det finns en stor spridning i upplevelserna hos respondenterna, det är både 
vanligt att arbetslivet oftare inkräktar på privatlivet nu men också att det inte alls gör det.  
 
Tabell 10: Du upplever att privatlivet oftare inkräktar på arbetslivet nu  

 
                                                                                                                           Totalt 136 

Majoriteten av respondenterna känner inte alls igen sig i att privatlivet oftare inkräktar på 
arbetslivet nu, eller har placerat sig närmre att de håller inte alls med än att de håller med 
fullständigt.  



 

 

Dessa två resultat bekräftar det som går att se i tablå 1 – 5, det är betydligt vanligare att 
arbetslivet inkräktar på privatlivet än tvärtom.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vilken avgränsning respondenterna önskar sig varierar 
från person till person men att det ofta är irriterande när en sfär inkräktar på den andra. Många 
av respondenterna berättar om att jobbmobilen gör det svårt att hålla isär sfärerna och att det 
är vanligare att arbetslivet inkräktar på privatlivet nu än tvärtom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera resultaten av min undersökning genom att jämföra 
likheter och skillnader från svaren samt utifrån detta dra ett antal slutsatser. Jag kommer 
med hjälp av dessa besvara studiens frågeställningar. 
 
Resultatkapitlet inleds med att studiens respondenter presenteras utifrån de svar som getts på 
bakgrundsfrågorna. Eftersom att majoriteten av de respondenter som svarande på enkäten är 
kvinnor har jag valt att endast utgå från dessa svar för resultat och analys. Jag utgår från att 
respondenterna som deltagit i denna studie är präglade av det svenska samhället och dess 
kultur, detta på grund av att gruppen som enkäten lagts upp i är svensk samt på grund av att 
enkäten är skriven på – och svaren som getts är skriva på svenska. Det svenska samhället är 
enligt Hofstede (2001) feminint och det präglas av en rad olika kännetecken, till exempel att 
personer som befinner sig i dessa samhällen arbetar för att leva istället för att de lever för att 
arbeta. Om detta stämmer bör det i resultaten från denna studie gå att se att det övriga livet 
prioriteras före arbetet och ja, jag tycker att det till viss del går att stödja Hofstedes (2001) 
teori med studiens resultat. Det går att se framför allt i citaten från tablå 1 – 5 att det övriga 
livet värderas högt och att respondenterna vill skydda denna sfär från att bli inkräktad på, 
även om det inte alltid går. Jag uppfattar att det finns en inställning till detta utifrån 
formuleringarna i de öppna svarsalternativen som tyder på att arbetet är något som hör till 
vissa tider och ska hållas till just dessa. Jag kan tänka mig att det i samhällen där människor 
lever för att arbeta finns en annan inställning som präglas av ens plikt till arbetsgivaren, det är 
dock endast en spekulation. Det som går att säga är att jag anser att dessa resultat stödjer 
teorin om att människor i det svenska samhället arbetar för att leva.  
 
I diskussionen om work life balance finns det ofta ett antagande att kvinnor ska ha svårare att 
uppnå balans än män. Eftersom att respondenterna i denna studie är kvinnor är detta en 
diskussion jag upplever att jag behöver förhålla mig till, vilket jag nu kortfattat kommer att 
göra i detta stycke. Kat et al (2019) påpekar att det finns faktorer så som ansvar mot hemmet, 
krav från arbetsgivaren, mindre frihet i arbetet samt långa arbetsdagar som gör att kvinnors 
deltagande på i arbetslivet försvåras. Den samhälleliga synen om att kvinnors ansvar i 
hemmet är större än männens som finns runt om i världen ligger ofta till grund för att påstå att 
kvinnor har svårare att uppnå work life balance. Kar et al (2019) menar att diskussionen ofta 
vilar på argument om att kvinnor inte orkar med samma arbetsbelastning. Detta påpekar Kar 
et al (2019) inte stämmer eftersom de menar att alla människor vill ha kompensation för sitt 
arbete, vilket det finns väldigt lite av hos det obetalda arbetet som sker i hemmet. Problemet 
ligger inte hos kvinnan eller mannen, utan hos samhällets attityd kring hur fördelningen ska 
ske (Kar et al, 2019). Vi kan återigen tala om Hofstedes (2001) teori om maskulina och 
feminina samhällen här. Ett feminint samhälle såsom Sveriges kännetecknas bland annat av 
att det är mer jämställda familje- och arbetsförhållanden än i maskulina samhällen. För att 
kunna tala om detta stämmer eller inte skulle en jämförande studie ha behövts göras mellan 
dessa två olika grupper, men i denna undersökning visar resultaten på att kvinnorna som 



 

 

deltagit i denna studie är engagerade i sina arbeten och inte känner en större press från det 
övriga livet än från arbetslivet. 
  
 
1)Vilken sorts avgränsning önskar individen att den hade mellan sfärerna?  
Enligt svaren i tabell 7 är detta något som varierar från person till person. Vilken avgränsning 
en person trivs bäst med kan avgöras av många olika variabler som till exempel personens 
relation till digitala hjälpmedel (i detta fall jobbmobilen), situation i privatlivet eller på jobbet. 
Det finns en jämn fördelning i tabellen där många önskar att de har större separation mellan 
sfärerna samtidigt som lika många håller inte alls med om detta. Om detta kan man säga att 
det till viss del går emot de övriga resultaten som lämnats. Dessa visar exempelvis att en 
större andel av respondenterna upplever att de blir irriterade när den ena sfären inkräktar på 
den andre, de upplever alltså en negativ spill-över, eller konflikt. Dessa individer skulle 
antagligen känna en högre grad av balans om de hade en större avgränsning mellan sfärerna. 
Trots det är det endast 20 av de 141 respondenterna som håller med fullständigt på påståendet 
om de önskar att de hade större separation, jag hade förväntat mig att fler personer skulle 
placera sig till höger i skalan och blev förvånad över att det var relativt jämt fördelat över alla 
svarsalternativen mellan 1 – 10 på likertskalorna. En förklaring jag kan tänka mig om jag 
utgår från de övriga svar som lämnats, framförallt från de öppna svarsalternativen, är att 
många av respondenterna verkar känna att de inte kan göra något åt sin situation. De kan 
alltså känna att de inte alls håller med om att de vill ha större separation mellan sfärerna på 
grund av att de upplever att det inte finns något utrymme för detta i deras nuvarande situation. 
Denna förklaring grundar jag på svaren från de båda frågorna som har öppna svarsalternativ. 
Det framgår där att respondenterna inte har förändrat sina vanor trots att många av dem 
redovisar att de upplever obalans. De allra flesta svaren vittnar om att individen önskar att den 
hade en större separation och beskriver som sagt både det som beskrivs i negativ spill-över- 
och i konfliktteorin. För att besvara frågeställningen är det relevant att återgå till det som 
nämns i avsnittet om gränsteorin här, eftersom att hur en person uppnår balans är individuellt 
är också gränsdragningen individuell. Detta stödjs av resultaten från tabell 7 som visar att /en 
mening som förklarar vad du menar/, men respondenterna tenderar att vilja ha en tydlig gräns 
som separerar arbete och övrigt liv.  
 
2) Underlättar eller försvårar jobbmobilen processen att finna en balans mellan sfärerna?  
Även detta är något som uppvisar en stor variation i svaren, svaren från tabell 9 och 10 visar 
på att inte alla, men många av respondenterna upplever att jobbmobilen försvårat denna 
process. Från svaren på frågan kan du ge ett exempel på en vana? ges ytterligare förståelse för 
hur individens liv påverkats sedan de börjat använda jobbmobilen. En del personer berättar att 
de har enklare att undvika arbetet hemma nu då det finns samlat på en enhet de kan välja att 
inte hantera i det övriga livet. De flesta berättar dock att jobbmobilen gjort att de oftare 
hanterar olika arbetsrelaterade uppgifter i hemmet och att detta är jobbigt och stressande. De 
flesta upplever alltså en work family konflikt, alltså att arbetslivet inkräktar på den tid och 
energi som individen vill ägna till den privata sfären. Många vittnar även om att attityden från 



 

 

arbetsgivaren förändrats sedan de erhållit jobbmobilen. De förväntas vara tillgängliga samt att 
de ska kunna ställa upp att arbeta utöver sitt schema i större utsträckning nu än innan. Detta 
kan kopplas till två av de definitioner som Lockwood (2003) talar om:  Work life balance ut 
arbetstagarens perspektiv: Dilemmat i att hantera arbetsrelaterade skyldigheter och ansvar mot 
privat – och familjelivet. Work life balance ut arbetsgivarens perspektiv: Utmaningen i att 
utveckla en stöttande organisationskultur där arbetstagare kan fokusera på arbetsuppgiften när 
de befinner sig på arbetet. Man kan också konstatera att dessa personers arbetsgivare inte tar 
sitt ansvar för att deras anställda ska ha en tillfredställande work life balance. De berättar 
vidare att jobbmobilen tar upp mycket tid utanför arbetsplatsen samt att de aktivt behöver ta 
ställning till hur de ska hantera den. Det är vanligt att de bestämt sig för att lämna mobilen på 
en viss plats och sätta den på ljudlös, stänga av notiser eller vibration för att inte behöva tänka 
på den. Svaren från tabell 9 och 10 samt kan du ge ett exempel på en vana? vittnar om att 
individerna upplever det som beskrivs i konfliktteorin, det vill säga att konflikt mellan 
sfärerna uppstår när kraven från arbete och privatliv inte kan samexistera i harmoni utan att 
för att kunna uppfylla kraven i en sfär sker detta på bekostnad av möjligheten att uppfylla 
kraven i den andra sfären. Eftersom att majoriteten av respondenterna också redogjort för att 
de känner sig irriterade när den ena sfären inkräktar på den andra kan man säga att dessa 
individer även upplever negativ spill-över på grund av jobbmobilen. Det som nämnts i delen 
om spill–över teorin är att det man ofta talar om när det handlar om spill-över är att det 
handlar om känslor. En negativ känsla såsom irritation blir därför en negativ spill-över. Svaret 
på denna frågeställning är att jobbmobilen försvårar processen att finna balans mellan 
sfärerna.   
 
3) Efter erhållandet av jobbmobilen, är det vanligare att arbetslivet inkräktar på privatlivet 
eller tvärtom?  
Enligt svaren från tabell 12 och 13 är det betydligt vanligare att arbetslivet inkräktar på 
privatlivet. Vilket svaren från de öppna svarsalternativen också vittnar om. Svaren från båda 
de öppna frågorna vittnar särskilt om att jobbmobilen gör det enkelt att hålla sig uppdaterad, 
vilket bidrar till att man har kontakt med kollegor, kollar jobbmail eller planerar olika 
arbetsrelaterade projekt på den övriga tiden. En del personer berättar att de genom 
jobbmobilen börjar planera nästkommande arbetsdag vilket stressar dem under privat tid men 
att det också fungerar som en trygghet då de vet vad som kommer att hända och hur de 
behöver planera. Som sagt, det finns en del respondenter som berättar att de upplever att 
arbetsgivarens attityd har förändrats sedan de börjat använda jobbmobilen. Detta gör att de 
känner sig stressade i det övriga livet. Personerna upplever alltså att gränsdragningen är svår, 
att det är betydligt vanligare att arbetslivet inkräktar på privatlivet och att det skapar en 
negativ spill-över. På grund av detta kan man säga att det är vanligare att arbetslivet inkräktar 
på privatlivet efter att man börjat använda en jobbmobil.  
 
  



 

 

6. Avslutande diskussion 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för vad jag kommit fram till i min undersökning och 
därmed diskutera hur syftet med undersökningen uppfyllts. Vidare kommer jag att diskutera 
skrivandeprocessen, vilka styrkor och svagheter som finns i min slutsats och vad som kunde 
gjorts bättre.  
 
Syftet med den här studien är att få förståelse för vilka effekter erhållandet av en jobbmobil 
har för individens work life balance. Resultaten från denna studie visar på att vad balans är 
och hur man uppnår den är individuellt och att det finns en stor variation av vad varje person 
behöver för att uppnå den. Slutsatsen jag kan dra angående studiens syfte är att jobbmobilens 
effekt på work life balance är att den medför en viss grad av obalans vid introduktionen. Den 
påverkar individen på ett eller annat sätt och det krävs anpassning för att den ska fungera som 
ett hjälpmedel i processen att finna en tillfredställande grad av work life balance.  
 
När det kommer till vilken avgränsning individen önskar sig kan slutsatsen dras att även detta 
upp till varje person att bestämma vad denne behöver utefter dennes situation. Det går inte att 
tala om integration eller separation när det kommer till detta utan istället om en hög eller låg 
grad av avgränsning, det vill säga låg avgränsning befinner sig närmre integration och hög 
grad av avgränsning befinner sig närmare separation. Flera av respondenterna ser för och 
nackdelar med båda och jag har därför placerat dem i kategorin neutrala i redovisningen av de 
öppna svarsalternativen. Det är dock vanligare att respondenterna önskar en högre än en lägre 
grad av avgränsning. Jag kan utöver detta dra slutsatsen att det är vanligt att individen önskar 
sig en tydlig gränsdragning snarare än separation eller integration. Man vill alltså att det ska 
vara tydligt vad som tillhör arbete och vad som tillhör övrigt liv oavsett vilken grad av 
avgränsning man trivs bäst med.  
 
Jobbmobilen gör det svårt att separera sfärerna arbete och övrigt liv. Den gör att arbetslivet 
oftare inkräktar på det övriga livet och detta är både frivilligt och ofrivilligt. Med detta menar 
jag att när inkräktandet sker frivilligt är det för att individen själv väljer att kolla igenom sin 
jobbmail på kvällen. Kring detta finns det både för och nackdelar, personen kan förbereda sig 
på nästkommande dag vilket gör att den är mer förberedd när den vaknar men gör också att 
den är desto mer stressad under kvällen. Med ofrivilligt inkräktande menar jag det som flera 
respondenter nämner, det vill säga att jobbmobilen mottas med en outtalad förväntning från 
arbetsgivaren om att individen från och med då ska komma att vara mer tillgänglig än den 
dittills varit. Detta upplevs som ett större övertramp över gränsen mellan sfärerna och medför 
en större stress än det frivilliga inkräktandet. Jobbmobilen gör det enklare för personen att 
mentalt befinna sig på arbetet trots att den fysiskt befinner sig någon annanstans.  

 
Tack vare att det finns mycket forskning på området work life balance som jag har kunnat 
förhålla mig till har jag kunnat utföra studien deduktivt. Detta har möjliggjort studiens 
fokusområde då det annars hade varit ett alldeles för brett ämne. Det har också möjliggjort 



 

 

den kvantitativa studie jag valt att utföra eftersom att det varit nödvändigt för mig att ha god 
kunskap inom området innan formuleringen av frågeformuläret påbörjades. Valet av metod 
och datainsamlingsteknik har medfört att studien fått många deltagare vilket i sin tur gjort att 
jag kunnat uppfylla studiens syfte. 
 
Av de slutsatser jag kan dra baserade på min studie är den tydligaste att jobbmobilen påverkar 
individens grad av work life balance till det sämre. Den påverkar individens liv, för vissa mer 
och för andra mindre och det kräver anpassning för att man ska få tillbaka en tillfredställande 
grad av balans. Många av deltagarna i denna studie verkar inte veta hur de kan påverka sin 
situation eller ha tillräckliga medel för att förändra den. Jag tycker att denna diskussion är 
viktig att ha på arbetsplatser som är måna om arbetstagarnas work life balance samt värnar om 
långvariga relationer med sina anställda. Jag förstår att det är en vanlig krock som sker mellan 
en arbetstagare och en arbetsgivare eftersom att deras mål skiljer sig från varandras. Det går 
att likna vid det som Clark (2000) beskriver om gränsteorin, att arbete och fritid har så pass 
skilda mål och kultur att de kan liknas vid två länder där språket, vad som är socialt accepterat 
och hur vi åstadkommer saker är olika. Om vi byter ut arbete och fritid mot arbetsgivare och 
arbetstagare går det att förstå att hur de ser på gränsdragningen är olika. Arbetstagaren vill att 
varje del av dennes liv ska fungera och jag tänker mig att det är vanligtvis inte är arbetet som 
prioriteras högst även om mycket tid och energi läggs på det. Arbetsgivaren ser de anställda 
som just det – anställda. De ska och förväntas vara närvarande och lojala mot arbetet och 
arbetsgivaren har krav som måste uppnås. Det är därför naturligt att det uppstår en krock 
mellan dessa två parter, särskilt när det kommer till hanteringen av en jobbmobil. 
Implikationer för praktiken angående detta kan vara att organisationen tar fram policys om 
hur jobbmobilen förväntas hanteras kan göra det enklare för individerna att hantera 
gränsdragningen mellan arbete och övrigt liv. Detta skulle kunna vara en lösning på 
problemet flera av respondenterna vittnar om – att de är stressade i hemmet av vetskapen att 
de kan komma att bli kontaktade. 
 
Det är vanligast att individen vill ha en hög grad av avgränsning mellan arbete och övrigt liv. 
Det är återigen viktigt att påpeka att vilken separation individen önskar är individuellt, vilket 
denna studie samt tidigare forskning visar på. Som jag nämnt i avsnittet om slutsatser verkar 
det inte nödvändigtvis vara separation eller integration som är det avgörande när det kommer 
till individens upplevda grad av balans. Det verkar istället bero på om gränsdragningen är 
tydlig eller inte. Om gränsen är otydlig kan man tänka sig att det uppstår förvirring angående i 
vilken sfär man befinner sig i och att det är svårt att återhämta sig från en sfär när man 
befinner sig i en annan. Återhämtning behövs från båda sfärerna och detta går att finna i den 
motsatta sfären. Alltså återhämtar vi oss från det övriga livet när vi är på arbetet och tvärtom. 
Jag anser att om en person har lyckats med gränsdragningen och därmed lätt kan identifiera 
vilka aktiviteter som hör till varje sfär kan den också lyckas med att ostört återhämta sig från 
den sfären den inte befinner sig i för stunden. Enligt denna teori mår alltså de personer som 
trivs med att sfärerna integrerar med varandra bäst av att ha korta stunder av återhämtning 
under hela dagen. Det har enkelt att mentalt förflytta sig mellan sfärerna och att fokusera på 



 

 

vad de gör för stunden. Personer som trivs bättre med att sfärerna är separerade behöver då en 
längre sammanhängande period under dagen för att återhämta sig. De har svårare att mentalt 
förflytta sig mellan sfärerna och behöver därför längre tid att lämna arbetssfären och påbörja 
återhämningen i det övriga livet. Nyckeln till båda dessa personers framgång i detta är om de 
har en tydlig gränsdragning mellan sfärerna. 
 
När jag blickar tillbaka på processen att färdigställa denna uppsats finns det en del saker jag 
skulle gjort annorlunda. Som det framgår i denna studie är det vanligare att arbetslivet 
inkräktar på privatlivet efter att personen erhållit en jobbmobil. Frågorna som formulerats 
kring detta undersöker om sfärerna inkräktar oftare på varandra sedan de börjat använda 
jobbmobilen. Detta inser jag efter att ha sammanställt och analyserat resultaten kan vara 
missvisande. Privatlivet kan inkräkta på arbetslivet väldigt ofta men kanske inte mer ofta 
endast för att jobbmobilen introducerats i deras vardag. En jobbmobils funktion syftar till att 
göra arbetet mer lättillgängligt och lättare att hantera vilket gör att utformningen av dessa 
frågor bör ha formulerats annorlunda. Jag skulle ha försökt sprida webbenkäten ytterligare för 
att få in fler respondenter och fått en jämnare fördelning mellan könen. Jag skulle ha klargjort 
att studien inte utgår från att individen önskar separation mellan sfärerna.  
 
Utöver detta känner jag mig nöjd med arbetet, jag har uppfyllt mitt syfte, besvarat mina 
frågeställningar och fått mycket ny kunskap. Jag har blivit intresserad av ytterligare frågor på 
området som jag inte kan besvara i denna studie, men som är förslag till ytterligare forskning. 
Till exempel hur arbetar organisationer som tillhandahåller sina anställda med en jobbmobil 
policys kring hanteringen? Finns det någon policy som hanterar work life balance och 
jobbmobilen? Man skulle kunna göra en jämförande studie kring hur en person som önskar 
integration och en person som önskar separation hanterar jobbmobilen, hur den påverkar dem 
och hur de hanterar gränsdragning.  
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Bilaga 1 – Enkät 
 
 
Introduktion 
Denna enkät riktar sig till dig som inom de senaste tre åren har börjat använda en 
jobbmobil i ditt yrke. Frågorna som ställs är utformade med work life balance som 
grund och syftar till att ta reda på vilka skillnader som skett efter att du fått en 
jobbmobil och hur den påverkat din balans i vardagen. Du som svarar är helt anonym 
och resultatet från enkäterna kommer att sammanställas och presenteras i en C-uppsats 
inom arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. 
 
Frågeformulär 
 
Du är: 

Man � Kvinna � 
 
Hur gammal är du? 

20–30 � 
30–40 � 
40–50 � 
50–60 � 

 
Vilket yrke har du? 
(Öppet svarsalternativ) 
 
Har du barn som är under 18 år? 

Ja �  Nej � 

 
Det är enklare för dig att separera arbetsliv och privatliv sedan du börjat använda en 
jobbmobil 
1= Håller inte alls med                                              10 = Håller med fullständigt 

�        �        �        �        �        �        �        �        �        � 
 
Du har större separation mellan arbete och privatliv sedan du börjat använda en jobbmobil 
1= Håller inte alls med                                              10 = Håller med fullständigt 

�        �        �        �        �        �        �        �        �        � 
 



 

 

Du önskar att du hade större separation mellan arbetsliv och privatliv 
1= Håller inte alls med                                              10 = Håller med fullständigt 

�        �        �        �        �        �        �        �        �        � 
 
Du upplever att arbetslivet oftare inkräktar på privatlivet nu 
1= Håller inte alls med                                              10 = Håller med fullständigt 

�        �        �        �        �        �        �        �        �        � 
 
Du upplever att privatlivet oftare inkräktar på arbetslivet nu 
1= Håller inte alls med                                              10 = Håller med fullständigt 

�        �        �        �        �        �        �        �        �        � 
 
Du upplever att du förändrat dina vanor för att kunna behålla en balans mellan privatliv och 
arbetsliv sedan du börjat använda en jobbmobil 
1= Håller inte alls med                                              10 = Håller med fullständigt 

�        �        �        �        �        �        �        �        �        � 
 
Kan du ge ett exempel på en vana som förändrats? 
(Öppet svarsalternativ) 
 
Känner du dig irriterad när den ena ”sfären” inkräktar på den andre? 

Ja � Nej � 
 
Kan du med egna ord beskriva vilken avgränsning du önskar att. Du hade mellan arbetsliv och 
privatliv, och om möjligt – varför? 
(Öppet svarsalternativ) 
 

 


