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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka vilken betydelse som flexibla arbetstider kan ha för 

möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv och i förlängningen arbetstagares upplevda 

hälsotillstånd. Studiens frågeställningar är: På vilket sätt underlättar eller hindrar flexibla 

arbetstider möjligheten för intervjupersonerna att kombinera arbetsliv och privatliv? Hur 

upplever intervjupersonerna att denna kombination påverkar deras hälsotillstånd? För att 

undersöka detta genomfördes åtta intervjuer med personer som arbetar på samma företag, där 

de har ett flexibelt arbetstidssystem.  

 

I ett samhälle som präglas av allt högre krav på individen är balansen mellan arbetsliv-

privatliv ett både viktigt och aktuellt ämne att undersöka. Tidigare studier visar å ena sidan att 

flexibla arbetstider är positivt för balansen mellan arbetsliv och privatliv och i förlängningen 

arbetstagares hälsotillstånd. Å andra sidan visar studier att flexibla arbetstider kan upplevas 

som stressande och därmed påverka hälsotillståndet negativt. Studien grundas i teorin om 

Work Life Balance som redogör för hur man kan få ihop arbetsliv och privatliv.  

 

Analysen i vår studie bygger på teorins tre källor till konflikt: den tidsbaserade konflikten, 

belastningskonflikten samt den beteendebaserade konflikten. Resultaten visar att den 

tidsbaserade konflikten och belastningskonflikten går in i varandra och att det är individuellt 

huruvida dessa konflikter uppstår. Resultatet visar även att intervjupersonernas upplevda grad 

av kontroll är viktig för hur dessa två konflikter tar sig i uttryck. I studien kunde vi inte 

identifiera en beteendebaserad konflikt. Studien visar även att intervjupersonerna upplever att 

de med flexibla arbetstider lättare kan kombinera arbetsliv och privatliv och därmed styra hur 

de ska undvika en konflikt. Utan ett flexibelt arbetstidssystem menar intervjupersonerna att 

det skulle vara svårare för dem att kombinera de två sfärerna vilket de tror skulle påverka 

deras psykiska hälsotillstånd negativt. Studien visar däremot att intervjupersonerna upplever 

att flexibla arbetstider inte har någon direkt inverkan på det fysiska hälsotillståndet. 

Nyckelord 

Flexibla arbetstider, arbetstidssystem, arbetsliv och privatliv, hälsotillstånd, Work Life 
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Inledning 

Arbetet har idag en stor och viktig roll i människans liv och merparten av oss tillbringar minst 

åtta timmar om dagen på arbetsplatsen. Med familj, barn och fritidsintressen kan det för 

många bli svårt att få dygnets alla timmar att räcka till. Att hinna hämta barnen från dagis 

eller skola och hinna avverka pappershögen på skrivbordet leder inte sällan till stress och oro - 

livspusslet kan helt enkelt kännas omöjligt att få ihop. 

 

Den idag snabbast växande orsaken bakom sjukskrivningar är psykisk ohälsa, och ofta 

handlar det om diverse olika stressrelaterade problem. I Sverige står psykiska diagnoser 

orsakade av stress, depression och utbrändhet för 40 procent av nya sjukskrivningar och 

många upplever att stressen ökar i såväl arbetsliv som privatliv. Den gräns som tidigare 

funnits mellan arbetsliv och privatliv är idag allt mer diffus och svårigheten att särskilja dessa 

kan bidra till en ökad stress (Johansson, 2016). Många arbetsgivare har därför försökt att lösa 

balansgången mellan arbetsliv och privatliv genom att införa ett flexibelt arbetstidssystem 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2016).  

 

Tidigare studier visar att det finns både positiva och negativa konsekvenser kopplat till 

flexibla arbetstider. Å ena sidan menar Kecklund m.fl. (2002) att flexibla arbetstider bidrar till 

att arbetet inte inkräktar i samma grad på vår fritid och att de två sfärerna på så sätt blir lättare 

att identifiera och förhålla sig till. Costa m.fl. (2006) menar att ett flexibelt arbetstidssystem 

ger arbetstagaren en hög grad av handlingsfrihet och kontroll i sitt arbete, vilket har en god 

effekt på dennes psykiska hälsotillstånd. Å andra sidan visar tidigare studier att ett flexibelt 

arbetstidssystem kan upplevas som stressande, där det ställs höga krav på gränsdragning, eget 

ansvar och självdisciplin (Zedeck och Mosier, 1990).  

 

Mot denna något tvetydiga bakgrund har vi valt att titta på vilken betydelse som flexibla 

arbetstider kan ha för möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv och i förlängningen 

arbetstagares upplevda hälsotillstånd. I ett samhälle som präglas av allt högre krav på 

individen är balansen mellan arbetsliv-privatliv och hälsotillstånd ett både viktigt och aktuellt 

ämne att undersöka. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka vilken betydelse som flexibla arbetstider kan ha för 

möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv och i förlängningen arbetstagares upplevda 

hälsotillstånd. För att enklare kunna undersöka detta har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

 På vilket sätt underlättar eller hindrar flexibla arbetstider möjligheten för 

intervjupersonerna att kombinera arbetsliv och privatliv? 

 Hur upplever intervjupersonerna att denna kombination påverkar deras hälsotillstånd? 

Avgränsningar och begrepp 

I denna uppsats definierar vi flexibla arbetstider som ett arbetstidssystem som tillåter 

anställda, beroende på anställningsavtal, att variera en viss del av sin arbetstid. I samråd med 

organisationen väljer den anställde hur hen fördelar sin arbetstid över dagen, veckan eller 

månaden (Laureén, 2003: 6). En arbetsplats med flexibla arbetstider möjliggör för 

arbetstagare att till exempel gå på läkarbesök, lämna barn på dagis eller utföra ett träningspass 

på ordinarie arbetstid förutsatt att den förlorade arbetstiden tas igen. Ett arbetstidssystem med 

flexibla arbetstider tillåter även de anställda att arbeta på annan plats än på kontoret, till 

exempel arbete hemifrån (Ibid). Arbetstidslagen (SFS 1982:673) reglerar inga flexibla 

arbetstider men arbetstidssystemet i sig är idag ändå vanligt förekommande i många 

organisationer. Det finns med andra ord många olika varianter av flexibla arbetstider och 

därför väljer vi att avgränsa oss till ovanstående definition. 

 

Begreppet hälsotillstånd används i uppsatsen som ett samlingsbegrepp för psykiska och 

fysiska hälsoaspekter. Begreppet är väldigt vitt och vi väljer därför att avgränsa oss till 

följande: Psykiska hälsoaspekter innebär upplevelser av trötthet, sömnbesvär, ångest, ängslan, 

oro, depression samt överansträngning. Fysiska hälsoaspekter innebär upplevelser av värk och 

stelhet, men även att vara vid ett gott kroppsligt befinnande (Brynja och Bildt, 2005: 3). Vi 

tänker oss att den psykiska och fysiska hälsan går hand i hand och kan påverka varandra, 

därav användning av begreppet hälsotillstånd. 
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Disposition av uppsatsen 

Vi kommer att inleda vår uppsats med en redogörelse av det teoretiska ramverk som vi har 

valt att använda för vår studie. Fokus i detta avsnitt kommer främst att ligga på vår valda 

huvudteori, Work Life Balance (Noon & Blyton, 2013), men också innehålla en kortare 

redogörelse för teorin om det gränslösa arbetet (Allvin m.fl., 2006). Vi kommer därefter kort 

att berätta hur vi valt att tillämpa vår teori samt redogöra för den kritik som riktats mot Work 

Life Balance. Vidare introduceras de två forskningsfält som är relevanta för uppsatsen: 

tidigare forskning om flexibla arbetstider och tidigare forskning om hur en individs 

hälsotillstånd kan kopplas till flexibla arbetstider. Därefter följer metodavsnittet, där vi 

detaljerat redogör för val av metod, det praktiska genomförandet och analysprocessen. 

Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion kring metod, genomförande och analys. Vidare 

följer vårt resultatavsnitt, där det insamlade intervjumaterialet analyseras med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel, där vi försöker att besvara 

uppsatsens frågeställningar samt mer djupgående diskuterar de resultat vi fått. Vi kommer här 

också med förslag till kommande forskning på området.  

Tidigare litteratur 

Teorin om Work Life Balance är användbar i uppsatsen eftersom den har ambitionen att 

redogöra för hur aktören kan få ihop livspusslet när det gäller arbetsliv och privatliv. Teorin 

lyfter fram att graden av upplevd kontroll är viktig för huruvida en person kan skapa sig en 

balans (Ibid: 356). Flexibla arbetstider bidrar till en högre grad av upplevd kontroll och 

därmed underlättas balansen och kombinationen av de två sfärerna (Kecklund m.fl., 2002). 

Detta kan i sin tur påverka intervjupersonernas hälsotillstånd (Costa m.fl., 2006). 

Teoretiska utgångspunkter 

Teorin om Work Life Balance är utvecklad av Mike Noon och Paul Blyton (2013) och handlar 

om balansen mellan arbetsliv och privatliv. Work Life Balance definieras som förmågan att 

kombinera sitt arbetsliv med sitt privatliv, utan att dessa påverkas av kraven från varandra. 
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Det gäller med andra ord att få en balans mellan de två sfärerna, utan att den ena går ut över 

den andra (Noon och Blyton, 2013: 342). 

 

Balansens problematik delas in i två olika huvudformer, där den första formen grundar sig i 

de höga krav som ställs på arbetstagaren i arbetslivet. Press och stress från arbetet leder då till 

svårigheter att uppfylla sina förpliktelser och uppgifter i hemmet. Arbetssfären går med andra 

ord ut över den privata sfären. Den andra formen av obalans grundar sig istället i privatlivet, 

där press, påtryckningar och eventuella problem kan göra det svårt att fullfölja sina 

förpliktelser på arbetet. Den privata sfären går med andra ord ut över arbetssfären (Ibid: 343). 

 

Teorin redogör för tre olika källor till konflikt och obalans mellan privatliv och arbetsliv. Den 

tidsbaserade konflikten innebär att den mängd tid arbetstagaren lägger på de två sfärerna inte 

är jämnt fördelad. Mer lagd tid i en sfär kommer leda till mindre lagd tid i en annan sfär. 

Tillbringar arbetstagaren exempelvis mer tid på jobbet kommer hen också troligtvis att ha 

mindre tid att lägga på sitt privatliv, sin familj och sin bostad när hen väl kommer hem. 

Belastningskonflikten handlar om att press och påfrestningar i en sfär leder till svårigheter att 

fullfölja sitt ansvar och sina uppgifter i den andra sfären. Ett tydligt exempel är problem inom 

familjen som arbetstagaren har svårt att släppa, och som leder till koncentrationssvårigheter 

på arbetet. Den beteendebaserade konflikten handlar om de olika roller arbetstagaren kan 

tänkas ha i de två sfärerna. Konflikten kan uppstå genom överföring av arbetsrelaterade 

beteenden till privatlivet eller tvärtom. Har arbetstagaren exempelvis en auktoritär roll på 

arbetsplatsen kan konflikter uppstå i familjen om hen tar med denna roll hem (Ibid: 343-344). 

 

Oavsett vilken form av problematik det rör sig om lyfter teorin fram kontroll som en 

nyckelfaktor för att uppnå balans mellan de två sfärerna. En individs upplevda grad av 

kontroll över såväl arbetsliv som privatliv ses med andra ord som avgörande för att skapa sig 

en Work Life Balance (Ibid: 356). 

 

Problematiken med balans i arbetsliv och privatliv har funnits länge men idéerna kring Work 

Life Balance är i sig ändå relativt nya. Det som bland annat har bidragit till det växande 

intresset för teorin är enligt Noon och Blyton tre följande faktorer (Ibid: 359). Den första 

gäller de förändringar som skett gällande deltagandet på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar 

idag i större utsträckning än tidigare och idag ser vi en tvåförsörjarmodell där ansvaret för den 

ekonomiska försörjningen och hushållsarbete delas mellan mannen och kvinnan (Ibid: 360). 
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En annan förändring som teorin lyfter fram är mönstret av arbetstimmar. Antalet timmar en 

anställd lägger ner på sitt arbete har ökat, och dessutom jobbar man idag på mer obekväma 

tider såsom kvällar, helger och nätter (Ibid: 362). Den tredje faktorn är de förändringar i det 

övriga livet, fritid och familj, som skett. Familjekonstellationerna ser idag annorlunda ut, med 

exempelvis enmanshushåll. Med mindre tid att fördela på de olika sfärerna, och med bara en 

inkomst, blir livspusslet svårare att få ihop. (Ibid: 364-365). 

 

Förutom de faktorer som teorin om Work Life Balance lyfter fram kan man även se en 

förändring i hur vi arbetar idag. Allvin m.fl., (2006: 103) talar om ”det gränslösa arbetet”, där 

allt fler arbetstagare har möjlighet till flexibilitet i sitt arbete. Den teknologiska utveckling 

som har skett under den senare delen av 1900-talet och på 2000-talet har påverkat sättet vi 

jobbar på. Det är idag möjligt att ta med sig jobbet hem i en annan utsträckning än tidigare, 

och också att utföra sitt arbete på resande fot. Vi är uppkopplade och tillgängliga på ett helt 

nytt sätt. Detta är någonting som i mångt och mycket ses som någonting positivt och som 

främjar flexibiliteten. Teorin lyfter även fram baksidan av detta gränslösa arbete där det 

betonas att gränsen mellan vad som är arbetsliv och vad som är privatliv blir otydlig. Det blir 

lättare att ta med sig arbetet hem, men också lättare att ta med sig privatlivet till arbetet. Detta 

kan ge upphov till problem gällande balansen mellan de två sfärerna (Ibid). 

 

Vidare beskriver teorin om Work Life Balance två olika nivåer i samhället och hur dessa kan 

tänkas främja en balans mellan arbetsliv och privatliv. På den individuella nivån talar teorin 

om individens eget ansvar att skapa en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Den 

individuella nivån kan därför ta sig i uttryck på många sätt eftersom individen själv väljer hur 

hen ska skapa sig en Work Life Balance (Noon och Blyton, 2013: 354-355). På en 

organisationsnivå betonar teorin vad den enskilde arbetsplatsen kan göra för att underlätta för 

de anställdas balans mellan arbetsliv och privatliv. Det kan handla om en arbetsplats som 

erbjuder flexibilitet, till exempel förkortade arbetsdagar, flexibla scheman och möjlighet att 

jobba hemifrån (Ibid: 357). Teorin om Work Life Balance beskriver ytterligare två nivåer, 

samhällsnivån och den statliga nivån. I denna uppsats kommer vi endast att ta den individuella 

nivån samt organisationsnivån i beaktning, eftersom det är dessa som är mest relevanta för 

vårt syfte och våra frågeställningar.  
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Teoretisk tillämpning 

Noon och Blytons (2013) teori om Work Life Balance är övergripande och vi kommer att 

använda teorin för att undersöka vilken betydelse som flexibla arbetstider kan ha för 

möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv och i förlängningen arbetstagares upplevda 

hälsotillstånd. Detta innebär att vi kommer att försöka identifiera eventuella källor till konflikt 

mellan de två sfärerna i vårt material, för att sedan undersöka på vilket sätt flexibla arbetstider 

utgör en grund för hur intervjupersonerna kan hantera dessa konflikter. Vi kommer därefter 

att titta på huruvida intervjupersonerna upplever att kombinationen mellan de två sfärerna 

påverkar deras hälsotillstånd. Det innebär att vi kommer att leta efter tidsbaserade konflikter, 

belastningskonflikter, beteendebaserade konflikter och hur intervjupersonerna upplever att de 

kan kontrollera balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vi kommer att komplettera teorin om 

Work Life Balance med Allvins m.fl., (2006) tankar om det gränslösa arbetet.  

Teorikritik 

Noon och Blyton (2013) ser Work Life Balance som någonting som sker i nutid, hur en 

arbetstagare i dagsläget kan kombinera sitt arbetsliv och privatliv. Framtida utfall som 

förändrad ekonomi, utvecklad teknologi och nya organisationsformer är något som knappt 

betonas. Kritiken mot Work Life Balance menar att framtiden är oförutsägbar och att det är 

svårt att förutspå faktorer som kommer att påverka en individs balans (Khallash och Kruse, 

2012). Vi tolkar teorin som att den fokuserar mycket på utveckling som har varit och inte 

utveckling som kommer att ske. Kritiken mot Work Life Balance ger däremot förslag på 

möjliga framtida utfall. Till exempel ställer den ökade konkurrensen bland företag krav på en 

ny produktivitet hos arbetstagare vilket innebär att individen kommer att behöva arbeta fler 

timmar oavsett arbetstidssystem (Ibid). Vi tolkar det därför som att det är svårt att applicera 

teorin om Work Life Balance på den framtida arbetstagaren. 

 

Ytterligare kritik menar på att det inte finns någonting som heter Work Life Balance. Livet 

handlar istället om alla individers egna val och vad dessa val har för konsekvenser. Det är inte 

avgörande hur privatlivet, organisationen eller samhället ser ut, eftersom det oavsett är svårt 

att uppnå balans (Khallash och Kruse, 2012). Även tidigare studier visar på att det oavsett 

arbetstidssystem alltid mer eller mindre kommer att vara svårt att kombinera de två sfärerna 

(Eckenrode och Gore, 1990: 212-213). Idén om balans mellan de två sfärerna och begreppet 
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Work Life Balance är dessutom en motsägelse på så sätt att den förklarar arbetsliv och 

privatliv som två motsatser (BBC, 2014).  

 

“There's no such thing as work-life balance. There are work-life choices, and you make them, and 

they have consequences” (Khallash och Kruse, 2012: 682). 

 

Vi kan även kritisera det som i teorin benämns deltagandet på arbetsmarknaden, 

förändringar i det övriga livet och mönstret av arbetstimmar (Noon och Blyton, 2013). 

Teorin menar på att kvinnans inträde på arbetsmarknaden är en stor anledning till att intresset 

för teorin om Work Life Balance har vuxit. De tre faktorerna belyser långa tidsperspektiv och 

förändringar som har varit. Vi kan i vår studie inte uttala oss om effekter eller förändringar 

som har varit eftersom vi endast studerar hur intervjupersonernas subjektiva upplevelser ser ut 

idag. Dessutom tar inte teorin om Work Life Balance upp hälsoeffekter orsakade av balans 

och obalans mellan arbetsliv och privatliv. Trots detta tror vi att de tre faktorerna är relevanta 

för vår studie på så sätt att vi kan kombinera dessa med den tidigare forskningen. Detta för att 

få en djupare förståelse av kopplingen mellan balans och hälsotillstånd. 

 

Trots kritiken mot Work Life Balance ser vi teorin som användbar i vår studie på grund av att 

teorin i huvudsak har ett nutida perspektiv. Vi undersöker hur intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser ser ut idag och vi tittar inte på händelser som har varit eller kommer att ske. Vi 

använder även teorin för att se hur den kan vidareutvecklas eftersom dessa teman som balans 

och flexibilitet är relativt nytt. Diskussionen kring huruvida Work Life Balance existerar eller 

inte ser inte vi som ett problem utan gör teorin ännu mer intressant för vår studie. Vi vill se 

hur vi kan använda teorin för vår studie. 

Tidigare forskning 

Flexibla arbetstider 

I USA uppstod flexibla arbetstider på 1970-talet och under denna period blev kvinnan mer 

närvarande på arbetsmarknaden. Med åren blev det mer allmänt accepterat för kvinnan att 

arbeta, och för att detta skulle kunna vara möjligt infördes ett nytt arbetstidssystem som kom 

att kallas flexibla arbetstider. Flexibla arbetstider var således en lösning för att kvinnan skulle 

ha möjlighet att kombinera betalt och obetalt arbete. Kvinnans inträde på arbetsmarknaden 
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bidrog till att organisationer så småningom tvingades erbjuda flexibla arbetstider för att 

kvinnor och män skulle kunna arbeta på lika villkor (Burke, 1986). Konsekvensen blev att 

arbetsliv och privatliv blev två förenade sfärer som arbetstagare var tvungna att kombinera, 

något de tidigare inte behövt. Denna utveckling har fortsatt, och förutom att det idag mer eller 

mindre är norm att kvinnan arbetar finns det också fler ensamstående föräldrar samt par med 

dubbla karriärer.  

 

Även i Sverige blev flexibla arbetstider ett nyckelbegrepp på 1970-talet. Debatten om 

individens ökade behov av flexibla arbetstider fick ett relativt snabbt genomslag. På 1990-

talet började även arbetsgivarsidan att argumentera för flexibla arbetstider. Argumenten för ett 

sådant arbetstidssystem löd att flexibla arbetstider var nödvändigt för att organisationerna 

skulle ha en möjlighet att överleva den allt tuffare globala konkurrensen. Ett arbetstidssystem 

med flexibla arbetstider blev i slutet på 1900-talet med andra ord även en rationaliserings- och 

effektiviseringsdebatt (Grönlund, 2004). 

 

Idag är flexibla arbetstider vedertaget på de flesta arbetsplatser, trots att det är ett 

arbetstidssystem som inte regleras i Arbetstidslagen (SFS 1982:673). Arbetstidslagen reglerar 

istället hur många timmar en anställd får arbeta per dag, vecka och månad.  Detta innebär att 

Arbetstidslagen utgör en grund för hur en organisation i realiteten kan använda sig av flexibla 

arbetstider. Flexibla arbetstider är med andra ord ett arbetstidssystem som är valbart av 

respektive organisation (Lindblom, 2003).  

 

Tidigare forskning lyfter fram att det finns både positiva och negativa konsekvenser av 

flexibla arbetstider. De positiva konsekvenserna är att arbetstidssystemet underlättar för 

arbetstagaren att hämta och lämna på dagis eller skola samt möjliggör för arbetstagaren att 

utföra ärenden, till exempel läkarbesök. Arbetstidssystemet tycks även möjliggöra för 

arbetstagaren att till exempel utföra någon form av fysisk aktivitet på arbetstid (Grönlund, 

2004). En studie utförd på Call Centers i Sydney visar även att flexibla arbetstider kan leda till 

att konflikten mellan de två sfärerna minskar (Bohle m.fl., 2011). Även annan forskning pekar 

på att flexibla arbetstider har ett stort inflytande över hur arbetstagare får vardagen att gå ihop 

(Tyrkkö, 2001: 49).  

 

De negativa konsekvenserna av flexibla arbetstider pekar på att arbetstidssystemet lämpar sig 

mer eller mindre bra för olika typer av personer. Vissa studier visar att barnfamiljer är den 
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grupp som gynnas mest av flexibla arbetstider (Kecklund m.fl., 2002). Andra studier visar att 

individer som har ett stort engagemang för sitt arbete tenderar att ta på sig för mycket 

arbetsuppgifter på grund av svårigheter att säga nej (Allvin m.fl., 1999). Sådana arbetstagare 

riskerar därför att ”missbruka” flexibiliteten och ta med sig sitt arbete hem samt arbeta mer på 

kvällar och helger. Tidigare forskning pekar även på att arbetslivet riskerar att påverka 

privatlivet negativt för sådana arbetstagare och det tros bero på stressrelaterade faktorer 

(Allvin m.fl., 1998). 

Flexibla arbetstider och hälsotillstånd 

Å ena sidan visar tidigare studier att flexibla arbetstider är en av de viktigaste faktorerna för 

en arbetstagares hälsotillstånd (Costa m.fl., 2006). Flexibla arbetstider innebär att 

arbetstagaren har en form av handlingsfrihet i sitt arbete. Mer handlingsfrihet innebär att 

arbetstagaren har mer självständighet och kontroll. Den handlingsfrihet och självständighet 

som flexibla arbetstider för med sig har en mycket god effekt på arbetstagares psykiska 

välbefinnande (Ibid). Ju större möjlighet att kontrollera sina arbetstider, desto mer gynnsamt 

är det för det psykiska välbefinnandet. Möjligheten att påverka sina arbetstider innebär att en 

arbetstagare upplever ett bättre samspel mellan arbetsliv och privatliv (Kecklund m.fl., 2002). 

 

Å andra sidan visar andra studier att flexibla arbetstider även kan föra med sig negativa 

konsekvenser eftersom ett sådant arbetstidssystem kan upplevas som stressande. 

Arbetstagaren tvingas själv dra gränsen mellan de två sfärerna och därmed ökar kravet på en 

strängare självdisciplin. En arbetstagares arbetsrelaterade upplevelser påverkar i sin tur vad 

hen gör i sitt privatliv (Zedeck och Mosier, 1990). Ett stressigt arbete och negativa 

arbetsrelaterade upplevelser kan bidra till försämrade relationer, i synnerhet inom familjen. 

De arbetstagare som är engagerade och brinner för sitt arbete tenderar i högre grad att ta med 

sig arbetet hem och riskerar därmed högre grad av upplevd stress (Allvin m.fl., 1999). Stress 

kan även orsakas av ett högt arbetstempo, känslan av att inte hinna med arbetsliv och privatliv 

och brist på inflytande och kontroll (Lundberg och Wentz, 2004: 16). 

 

Långvarig stress bidrar till att en person riskerar att drabbas av en ”uppreglering av våra 

biologiska stressystem” eftersom kroppen konstant belastas (Kecklund m.fl., 2002: 9). Det 

innebär att det kan bli svårt för en person att tillåta sig själv ta pauser i arbetet, vilket leder till 

svårigheter att koppla av utanför arbetet. Resultatet blir att individen känner sig konstant 

spänd eller orolig. Det leder i sin tur till att sömnen inte fungerar som den ska eftersom 
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personen får svårt att varva ner vid läggdags (Rosa och Bonnet, 2000). Individen får med 

andra ord problem med “avstängningssystemet” som syftar till att låta kroppen återhämtas 

(Lundberg och Wentz, 2004: 16). Vidare kan stress och sömnbrist leda till rent fysiska besvär, 

såsom mag- och tarmbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar, störningar i individens mentala 

förmåga och sänkt immunförsvar (Ibid). 

 

Det finns andra studier som visar att negativa hälsorelaterade konsekvenser inte beror på ett 

arbetstidssystem i sig, utan snarare beror på att det i realiteten är svårt att kombinera arbetsliv 

och privatliv. Oavsett vilket arbetstidssystem som individen har kommer hen alltid uppleva 

mer eller mindre svårigheter att kombinera de två sfärerna (Eckenrode och Gore, 1990: 212-

213). 

Metod 

Metodval 

För att uppfylla uppsatsens syfte samt besvara tillhörande frågeställningar valdes intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Valet föll på semistrukturerade intervjuer på grund av uppsatsens 

snäva tidsram. Med semistrukturerade intervjuer kunde vi, utifrån en intervjuguide, ställa 

frågor till intervjupersonerna som de kunde svara helt öppet på. Det innebar att vi även kunde 

ställa relevanta följdfrågor till intervjupersonerna (Aspers, 2007: 143). Vi kunde genom denna 

metod fånga upp intervjupersonernas upplevelse av sitt arbetstidssystem och hur de upplever 

sin hälsa. Datamaterialet blev således intervjupersonernas subjektiva upplevelser av: vilken 

betydelse flexibla arbetstider kan ha för möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv och 

i förlängningen arbetstagares upplevda hälsotillstånd. 

Urval 

Urvalet består av åtta personer som arbetar på samma arbetsplats och som har flexibla 

arbetstider. För att få tag på intervjupersoner, som arbetar enligt vår definition av flexibla 

arbetstider, sökte vi efter företag på sociala medier. Urvalet är således ett bekvämlighetsurval 

(Aspers, 2007: 95-96) eftersom vi blev tipsade av anhöriga och bekanta om arbetsplatser som 
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kunde tänkas vara intressanta för vår uppsats. Vi började med att mejla ut förfrågningar och vi 

fick svar från tre arbetsplatser. På grund av uppsatsens tidsram bokades intervjuer med 

företaget som hade möjlighet att delta under perioden 7 till 16 november 2016. Vi hade den 

första kontakten med en intervjuperson som arbetar med företagets kundrelationer. Hen 

hjälpte oss att boka intervjuer med resterande sju personer. 

Etiska aspekter 

I denna uppsats tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Med 

hänsyn till informationskravet (Ibid: 7) har vi låtit samtliga intervjupersoner ta del av 

information gällande uppsatsen. Vi har i första kontakten via mejl och vid samtliga 

intervjutillfällen förklarat uppsatsens syfte, vad vi har för tidsplanering, kravet att 

intervjupersonerna måste ha erfarenhet av icke-flexibla arbetstider samt att 

intervjupersonernas deltagande är frivilligt. Vi har även förklarat, med hänsyn till 

samtyckeskravet (Ibid: 9-10), att intervjupersonerna har full rätt att bestämma över sin egen 

medverkan. Samtycke har även inhämtats för att spela in intervjuerna. Med hänsyn till 

konfidentialitetskravet (Ibid: 12) har vi valt att i uppsatsen inte nämna några personuppgifter 

eller nämna vilket företag intervjupersonerna arbetar på. Detta har vi informerat om via mejl 

samt vid intervjutillfällen. För att säkerhetsställa detta har vi även i analysprocessen delat in 

intervjupersonernas svar i olika teman. Temana är den tidsbaserade konflikten, 

belastningskonflikten, den beteendebaserade konflikten, kontroll och hälsotillstånd. 

Resultaten i denna uppsats hänvisas därmed till dessa teman och inte till enskilda 

intervjupersoner. Med hänsyn till nyttjandekravet (Ibid: 14) har vi informerat 

intervjupersonerna om att de inspelade intervjuerna endast kommer att användas som ett 

hjälpmedel för att kunna genomföra denna uppsats. 

Praktiskt genomförande 

Vi genomförde intervjuer mellan 7 och 16 november, med hänsyn till uppsatsens tidsplan. För 

att intervjutillfällena skulle bli så givande som möjligt valde vi att ta Aspers (2007: 154-155) 

praktiska tips för intervjuer i beaktning. Intervjupersonerna valde själva ett konferensrum på 

sitt företag som plats för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes därför på en avskild plats i 

syfte att minimera störande bakgrundsljud. Att vi genomförde intervjuerna på företaget under 



 

 12 

arbetstid innebar att intervjupersonerna var medvetna om varandras deltagande. Därför har vi 

tagit extra hänsyn till konfidentialitetskravet i denna uppsats. 

 

Innan intervjuerna såg vi till att säkerställa att inspelningsutrustningen fungerade, att 

intervjuguiden var genomtänkt och att tiden kunde hållas. Vid kontakt med intervjupersonerna 

bestämdes att respektive intervju skulle bli 30-40 minuter lång. För att kontrollera 

ovanstående punkter valde vi att genomföra testintervjuer innan de faktiska intervjuerna. 

Testintervjuerna gjorde oss mer bekväma och vi ändrade även ett fåtal frågor för att de skulle 

falla sig bättre under intervjuerna (Ibid: 154-155).  

 

För att göra intervjun så behaglig som möjligt för intervjupersonerna inleddes varje 

intervjutillfälle med deskriptiva frågor. Hur en intervju inleds är betydande för hur den 

återstående tiden av intervjun kommer att bli (Trost, 2010: 84). Vi valde att ställa deskriptiva 

frågor av typen ”Hur gammal är du?” och ”Kan du beskriva hur flexibla arbetstider ser ut för 

dig?” för att de är enkla att besvara (Ryen, 2004: 48). Efter de inledande deskriptiva frågorna 

fortskred intervjuerna utifrån intervjuguiden. Intervjuguiden (Bilaga 1) innehåller frågor som 

syftade till att fånga upp och täcka det teoretiska ramverket (Aspers, 2007: 143), det vill säga 

den tidigare forskningen, teorin om Work Life Balance och det gränslösa arbetet. Vi 

utformade en intervjuguide som vi inte slaviskt var tvungna att följa, då flexibilitet är viktigt 

för en väl genomförd semistrukturerad intervju (Trost, 2010: 71-72). Frågorna i 

intervjuguiden ställdes därför inte alltid i bestämd ordningsföljd, just för att intervjun skulle 

kännas mer som ett samtal (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015: 38). Vi såg till att ställa 

samtliga frågor i intervjuguiden vid alla intervjutillfällen, för att bibehålla någon form av 

likhet och därmed reliabiliteten i det material vi samlar in (Trost, 2010: 71-72). För att få 

validitet i studien och en djupare förståelse av intervjupersonernas erfarenheter bad vi dem 

många gånger att ge exempel på en situation eller upplevelse kopplat till den ställda frågan. 

De exempel vi fick gjorde det enklare för oss att förstå intervjupersonernas upplevelser av sin 

vardag och därmed om och hur flexibla arbetstider kan påverka arbetstagarens upplevda 

hälsotillstånd.  

Analysprocessen 

När samtliga intervjuer var genomförda började vi med att transkribera dem. Vi kunde inleda 

analysen av intervjuerna redan under transkriberingsarbetet eftersom vi kunde börja göra våra 
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egna tolkningar i takt med att vi fick ned intervjuerna i textform. De åtta transkriberade 

intervjuerna blev således vårt underlag och arbetsmaterial i analysprocessen (Aspers, 2007: 

155-156). Vår förförståelse har troligtvis påverkat hur vi har tolkat intervjuerna och därmed 

analyserat vårt material. Ord som intervjupersonerna använder kan vi till exempel ha tolkat 

annorlunda än intervjupersonerna. Även intervjupersonernas förförståelse har troligtvis 

påverkat hur de tolkade våra frågor under intervjutillfällena (Becker, 2008: 122-124). 

 

I denna uppsats har vi inte lagt fokus på att analysera hur någonting har sagts. Vi har istället 

fokuserat på vad som har sagts för att kunna förstå intervjupersonernas subjektiva upplevelser 

med utgångspunkt i tidigare forskning och teorin om Work Life Balance. Samtliga intervjuer 

skrevs ut i pappersform för att vi på ett mer effektivt sätt skulle kunna gå igenom 

intervjumaterialet. Vi bearbetade sedan texten genom att ta bort sådant som kunde röja 

anonymiteten, till exempel intervjupersonernas namn, kollegors namn samt företagsnamn. 

Därefter skrev vi ut den nya mer anonyma versionen av intervjuerna och vi kunde därmed 

påbörja kodningsarbetet. 

 

Under kodningsprocessen använde vi en metod som kallas för färgkodning (Aspers, 2007; 

185-188). Det innebär att vi valde en färg per valt tema. De valda kodtemana är de tre 

konflikterna i teorin Work Life Balance; den tidsbaserade konflikten, balanskonflikten och 

den beteendebaserade konflikten. Vi skapade även ytterligare två koder; kontroll och 

hälsotillstånd. Under kodningsprocessen markerade vi till exempel allt som handlade om den 

tidsbaserade konflikten med rött, allt som handlade om balanskonflikten med grönt, allt som 

handlade om den beteendebaserade konflikten med blått, och så vidare. När vi hade läst 

igenom allt kodat intervjumaterial skrev vi ihop resultatet utifrån de sex ovan valda temana. 

Det är utifrån dessa som vi vidare kommer att redovisa resultat och analys. Resultaten under 

respektive tema analyserades utifrån Noon och Blytons (2013) teori om Work Life Balance. 

Vidare fokuserade vi på Allvins m.fl., (2006) teori om det gränslösa arbetet och den tidigare 

forskningen. För att förtydliga analysprocessen förklarar vi nedan hur vi analyserade vårt 

material, med följande två citat: 

 

Jag åker som sagt skidor och nu är det skidvintersäsong och nu har det varit försäsong och jag har 

kanske tänkt att jag ska lägga två timmar träning om dagen men jag hinner inte med det för att jag 

jobbar och jag är trött och kroppen måste återhämtas (…) så jag kan inte göra det jag vill göra fullt 

ut för att jag jobbar. 
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(…) jag fortsatte att jobba hemifrån, jag gick inte och tränade då som jag annars alltid gör (…) det 

tog för lång tid, och sådana saker att man inte orkade träffa folk efter jobbet. 

 

Citaten kodades enligt Noon och Blytons (2013) tidsbaserade konflikt och 

belastningskonflikt. Detta eftersom citaten visar att den mängd tid intervjupersonerna lägger 

på arbetslivet och privatlivet, i dessa exempel träning, inte är jämnt fördelad. Eftersom arbetet 

tar mer tid kan inte intervjupersonerna lägga den tid de önskar på träning. Citaten visar även 

att arbetet tar mycket energi och ork från intervjupersonerna, vilket gör att de har svårt att 

fullfölja sina fritidsintressen. Detta har vi därför tolkat, och därmed kodat, som en 

belastningskonflikt och som en tidsbaserad konflikt. 

Metodkritik 

Vid en kvalitativ studie har valet av metod en stor betydelse för vad man får för datamaterial 

(Ahrne och Svensson, 2015: 19-21). Vår uppsats har berört ett relativt känsligt ämne och vi 

upplevde att intervjupersonerna hade svårt att berätta för oss om de till exempel kände sig 

stressade eller inte trivdes i arbetet. Vi kan därför tänka oss att djupintervjuer hade varit ett 

bra alternativ för att nå intervjupersonerna på ett djupare plan. Vi hade alternativt kunnat 

komplettera intervjuerna med en självskattningsenkät där intervjupersonerna hade fått svara 

på frågor kring sitt hälsotillstånd. 

 

Det hade även varit intressant att skugga några arbetstagare under en längre tid, för att få en 

uppfattning om hur flexibla arbetstider och kombinationen av de två sfärerna hade sett ut. 

Svårigheten hade där legat i att skugga den privata sfären, vilket vi hade varit tvungna att göra 

för att få en heltäckande bild. Man kan dock fråga sig om det hade varit tidsmässigt möjligt 

eller ens lämpligt att genomföra en sådan skuggning i en kandidatuppsats. 

 

Vi tror även att tiden för intervjuerna spelade stor roll för vilket material vi fick. Att samtliga 

intervjuer endast tog cirka 30 minuter kan ha inneburit att en hel del relevant information 

utelämnades och att vi inte kunde ”lära känna” intervjupersonerna på en sådan kort tid. Om vi 

hade haft längre intervjuer hade vi haft tiden för att täcka in alla teman på ett mer utförligt 

sätt. Vi tror även att platsen för intervjuerna, det vill säga intervjupersonernas arbetsplats, kan 

ha påverkat intervjupersonernas svar. Intervjuguiden innehöll frågor som till exempel ”Är 
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arbetet viktigt för dig? På vilket sätt?” som möjligtvis påverkar intervjupersonerna att ge mer 

positiva svar om sin arbetsgivare än vad de skulle ha gett om de befunnit sig i en annan miljö. 

Vi tänker oss att intervjupersonerna gärna vill ge en positiv bild av arbetsplatsen och 

arbetsplatsens flexibla arbetstider eftersom de befann sig där under intervjutillfällena.  Även 

att vi som intervjuare har ett intresse och en förförståelse för ämnet kan ha påverkat 

intervjupersonerna att besvara våra frågor på ett visst sätt för att vara oss till lags, trots att 

intervjuerna ska fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Därmed kommer resultatet 

visa ett samspel mellan oss och intervjupersonerna (jfr Aspers, 2007: 140-141). Som ovan 

nämnt är temat hälsotillstånd ett känsligt ämne och det hade nog varit svårt att få en helt 

sanningsenlig bild oavsett utformning av den semistrukturerade intervjun.  

Resultat och analys 

Kontroll 

Enligt Noon och Blyton (2013) är kontroll en nyckelfaktor för att uppnå balans mellan de två 

sfärerna. En individs upplevda grad av kontroll över såväl arbetsliv och privatliv ses som 

avgörande för att skapa sig en Work Life Balance (Ibid: 356). 

 

Våra resultat visar att intervjupersonerna själva kan kontrollera vardagens upplägg med hjälp 

av ett flexibelt arbetstidssystem. De berättar att det är okej att gå tidigare för att hämta barn på 

dagis, gå på läkarbesök och arbeta längre en dag för att kunna gå hem tidigare en annan dag. 

Utan ett flexibelt arbetstidssystem menar intervjupersonerna att det skulle skapas ett mer 

ansträngt förhållande till arbetsgivaren. En intervjuperson berättar till exempel att ju mer 

flexibilitet de ges, desto mer flexibilitet är de benägna att själva ge och ställa upp på: 

 

(...) om företaget ger mindre frihet och flexibilitet så, aa, då är i alla fall jag mindre benägen på att 

ställa upp utanför, liksom, utanför arbetstider och så. 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att de skulle känna sig mer låsta och att de skulle vara 

mindre tillfredsställda i sin arbetssituation utan den kontroll som flexibla arbetstider ger (jfr 

Kecklund m.fl., 2002). Vi tolkar därmed intervjuerna som att intervjupersonernas upplevda 
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grad av kontroll är betydande för hur de kan kombinera arbetsliv och privatliv (jfr Noon och 

Blyton, 2013).  

Den tidsbaserade konflikten 

Den tidsbaserade konflikten innebär att den mängd tid arbetstagaren lägger på de två sfärerna 

inte är jämt fördelad. Mer lagd tid i en sfär kommer att leda till mindre lagd tid i en annan sfär 

(Noon och Blyton, 2013: 343-344). 

 

Företaget som intervjupersonerna arbetar på har infört flexibla arbetstider och det kan, i linje 

med organisationsnivån (Ibid: 357), ses som en metod för att underlätta för 

intervjupersonerna att kombinera de två sfärerna. Flextiden på detta företag omfattar i regel en 

timma plus eller minus i början eller slutet på dagen, med undantag om man till exempel vill 

träna på lunchen eller gå på ett läkarbesök. Vi ser dock att typen av tjänst intervjupersonen 

innehar har betydelse för i vilket grad hen kan använda sig av flexibla arbetstider. Till 

exempel har några intervjupersoner en mer stödjande roll och de förväntas därmed att vara på 

plats under kontorstider 08.30-17.00 för att de själva och kollegor ska ha möjlighet att utföra 

sitt arbete. Intervjupersonerna med en mer självständig roll kan utnyttja flexibla arbetstider i 

större utsträckning eftersom de inte är beroende av en annan arbetstagare på samma sätt. 

Organisationsnivån begränsar vissa intervjupersoners möjligheter att agera på den individuella 

nivån beroende på tjänst. Materialet visar således att intervjupersonerna ges olika utrymme att 

använda sig av flexibla arbetstider. En intervjuperson med en stödjande tjänst berättar: 

 

Idag har vi flexibla arbetstider så att, ja alltså det är väl upp till person (...) det är förtroendetid (...) 

man ska göra det man ska och under vilken tid är väl egentligen när det passar arbetet. Jag som har 

en assisterande och supporterande roll förväntas väl ändå vara här (...) 08.30-17.00 och försöker 

hålla mig till dom tiderna, men behöver jag gå till läkaren eller så gör jag det. 

 

Övertid och arbete hemifrån förekommer mer eller mindre för samtliga intervjupersoner. 

Flexibla arbetstider möjliggör detta eftersom de kan arbeta var som helst och när som helst. 

Ofta får intervjupersonerna mejl och samtal utanför ordinarie arbetstid som de, utan 

förväntningar från arbetsgivaren, läser. Det som skiljer intervjupersonerna åt är att några av 

dem väljer att besvara mejl på fritiden och andra inte. Vid akuta händelser förväntar sig 

arbetsgivaren dock att de ska besvara mejl och telefonsamtal. På grund av övertid och arbete 
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hemifrån uppger intervjupersonerna att det är svårt att hålla reda på hur mycket de faktiskt 

arbetar. Vidare tror intervjupersonerna att de arbetar mer än vad de egentligen ska. 

Intervjupersonernas egna val på den individuella nivån blir här betydande för huruvida en 

tidsbaserad konflikt kan uppstå. Vi ser att intervjupersonerna med en mer självständig tjänst 

oftare får och väljer att arbeta på privat tid. Med andra ord pekar intervjuerna på att en 

tidsbaserad konflikt lättare uppstår för de intervjupersoner som har möjlighet till mer 

flexibilitet i sitt arbete. Arbetet följer på så sätt mer eller mindre med in i privatlivet beroende 

på tjänst. En intervjuperson med en mer självständig tjänst berättar: 

 

(…) man tänker att man ska sluta 17 men det blir lätt att där hade 50 minuter gått och så ser det ofta 

ut, annars kan det bli saker som inte är renodlade timmar (…) man skickar några mejl (…) så det blir 

lätt att man glider in 10 minuter där och 10 minuter här (…) man uttalar en tid som man ska utgå 

ifrån men det är ju sällan det faktiskt blir så (…) det är sällan man faktiskt får ta igen en tid. 

 

Intervjuerna pekar på att intervjupersonernas inställning till arbetet påverkar i vilken grad en 

tidsbaserad konflikt kan uppstå. Även familjeförhållanden spelar roll för hur 

intervjupersonerna vill och väljer att fördela sin arbetstid och fritid. Intervjupersonerna ser de 

två sfärerna som olika viktiga, och agerar och prioriterar därför sfärerna på olika sätt. Hur 

intervjupersonerna väljer att använda sig av flexibla arbetstider skiljer sig därför åt på en 

individuell nivå. En intervjuperson betonar att privatlivet är viktigt: 

 

Arbetet är inte det viktigaste i livet (…) för jag tycker om min fritid haha. Jag gillar mitt privatliv! 

(…) nämen jag tycker väl att man föds väl inte för att jobba utan jobba är en del av livet, men det är 

inte livet. 

 

En intervjuperson med familj berättar: 

 

Jag skulle inte kunna vara här mellan åtta och fem varje dag (...) alternativet är att barnen får gå på 

förskolan från sju på morgonen till klockan sex på kvällen, men det är det ju ingen som vill. 

 

Förutom inställning till de två sfärerna och familjeförhållanden ser vi också att pendlingstid 

påverkar i vilken grad en tidsbaserad konflikt uppstår. Pendlingstiden tar exempelvis endast 

tid från den privata sfären och påverkas i mindre grad av ett flexibelt arbetstidssystem. Detta 

till skillnad från familjeförhållanden där intervjupersonerna med hjälp av flexibla arbetstider 
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på den individuella nivån kan anpassa och enklare kombinera de två sfärerna. En 

intervjuperson med längre pendlingstid berättar: 

 

Fritiden räcker inte till (…) jag har en väldigt lång resväg till jobbet, det tar en timma enkel ungefär. 

Så jag är hemma sent, och jag vill träna, äta middag, och sen så kanske man bara vill sitta ner och 

bara ta det lugnt en stund, men det hinner man inte. 

 

Flera intervjupersoner poängterar att självdisciplin och kontroll är nyckelfaktorer för att 

undvika en tidsbaserad konflikt. För att kunna hantera arbetstidssystemet berättar 

intervjupersonerna att det är viktigt att dra gränser och att våga säga ifrån när det blir för hög 

arbetsbelastning. När de inte gör detta riskerar arbetslivet att följa med in i privatlivet, till 

exempel genom övertid och arbete hemifrån. Det uppstår då en tidsbaserad konflikt, men även 

en belastningskonflikt eftersom den extra arbetsbelastningen kommer att stjäla både tid och 

energi från privatlivet. En intervjuperson betonar vikten av självdisciplin i arbetet: 

 

(...) jag upplever att jag hinner med, och om jag inte hinner med säger jag ifrån, vilket är återigen 

lite mitt ansvar. (...) och då vet jag också att det är förankrat att det är okej för mig att släppa vissa 

saker för att jag inte ska behöva jobba mer än vad jag får betalt för. 

 

Samtliga intervjupersoner berättar dock att de grubblar, tänker och analyserar arbetsrelaterade 

händelser på sin fritid och att det ofta tar tid, energi och fokus från deras privatliv. Vi ser det 

som att det uppstår en tidsbaserad konflikt för arbetstagarna eftersom arbetet på detta sätt mer 

eller mindre följer med in i privatlivet. Dessutom pekar detta på att det förekommer en 

belastningskonflikt eftersom en hög arbetsbelastning kan leda till obearbetade problem som 

intervjupersonerna försöker lösa på fritiden. I detta avseende kan vi därför identifiera både 

den tidsbaserade konflikten och belastningskonflikten: 

 

Nej jag har svårt att dra en gräns. Det är därför jag inte är lika mysig på kvällarna (…) just under 

jobbveckan kan jag vara ganska fokuserad på det och det har min sambo sagt många gånger (…) ja 

men jag kanske har lite i tanken att X, vad hände och jag kanske inte är lika öppen för vanligt prat. 

 

Å ena sidan kan vi därför tolka vårt empiriska material som att flexibla arbetstider kan ge 

upphov till en tidsbaserad konflikt. Vi ser att organisationsnivån kan begränsa 

intervjupersoner med en stödjande tjänst eftersom de i praktiken inte har samma möjlighet att 
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utnyttja det flexibla arbetstidssystemet. Därmed begränsas möjligheten att kombinera de två 

sfärerna och risken ökar för att en tidsbaserad konflikt ska uppstå. De intervjupersoner med en 

mer självständig tjänst har en stor risk för att en tidsbaserad konflikt ska uppstå trots att deras 

möjlighet till flexibilitet är större, eftersom de får och kan ta med sig arbetet hem.  

 

Å andra sidan kan vi tolka vårt empiriska material som att flexibla arbetstider motverkar en 

tidsbaserad konflikt. Flexibla arbetstider tillåter intervjupersonerna att agera på den 

individuella nivån genom att till exempel möjliggöra för intervjupersonerna att lättare 

kombinera arbetsliv och privatliv och själv välja sina prioriteringar. Hur intervjupersonerna 

väljer och kan använda sig av flexibla arbetstider är därför betydelsefullt för huruvida en 

tidsbaserad konflikt kan uppstå. Detta ligger i linje med tidigare forskning som menar att 

flexibla arbetstider har stort inflytande över hur arbetstagaren kan få ihop vardagen och 

därmed undvika en konflikt (jfr Tyrkkö, 2001: 49). De intervjupersoner med en mer stödjande 

tjänst blir ”skyddade” från ett gränslöst arbete eftersom de inte tar med sig arbetet hem på 

samma sätt som de intervjupersoner med en mer självständig tjänst. Den upplevda graden av 

kontroll är således en viktig faktor för huruvida en tidsbaserad konflikt kan uppstå, vilket även 

det ligger i linje med tidigare forskning (jfr Kecklund m.fl., 2002). 

 

Vårt material visar således att det finns både för- och nackdelar med flexibla arbetstider och 

hur arbetstidssystemet ger utrymme för en tidsbaserad konflikt. Vi kan dock konstatera utifrån 

vårt empiriska material att en tidsbaserad konflikt i slutändan till stor del beror på hur 

intervjupersonen agerar på den individuella nivån.  

Belastningskonflikten 

Belastningskonflikten innebär att press och påfrestningar i en sfär leder till svårigheter att 

fullfölja sitt ansvar och uppgifter i den andra sfären (Noon och Blyton 2013: 343-344). 

 

Precis som vid en tidsbaserad konflikt ser vi att risken för en belastningskonflikt bland annat 

beror på vilken typ av tjänst intervjupersonen har. Samtliga intervjupersoner berättar att tiden 

ibland inte räcker till och att de då arbetar utanför ordinarie arbetstid. Flexibla arbetstider 

tillåter de intervjupersoner med en mer självständig tjänst att i högre grad ta med arbetet hem. 

Dessa intervjupersoner menar även att de har ett stort ansvar och att de bör vara tillgängliga 

utanför arbetstid. Det riskerar därför att uppstå en belastningskonflikt eftersom arbetet vid 
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sådana tillfällen både tar energi och tid från privatlivet. Intervjuerna synliggör i detta 

avseende både en belastningskonflikt och en tidsbaserad konflikt. En intervjuperson med en 

mer ansvarstagande tjänst berättar att hen behöver vara tillgänglig dygnet runt: 

 

Eftersom jag arbetar med X så tar inte mitt jobb slut när jag kommer hem utan det händer 

fortfarande saker. Vi kan bli omtalade (…) som kan behövas hanteras på något sätt och då ligger det 

i min roll att lösa det på något sätt även om det är helg och jag ska åka pulka med barnen liksom. 

 

Även en intervjuperson som arbetar med kundrelationer förväntas vara tillgänglig på fritiden: 

 

(...) här har man kunder som i princip kan ringa när de känner att de passar dom och där har man ju 

fått anpassa sig. Vissa lämnar telefonen på kontoret efter 17.00 men det är ingenting som jag har 

upplevt att jag kan göra i mitt fall. Jag har haft kundsamtal på helg och långt efter klockan sju på 

kvällarna. 

 

När det är hög arbetsbelastning upplever intervjupersonerna att de lättare kan göra misstag i 

arbetet och att de inte orkar med sina fritidsintressen, till exempel att träffa vänner eller att 

träna. Intervjupersonerna får således mindre handlingsmöjligheter och mindre kontroll på den 

individuella nivån eftersom de vid en hög arbetsbelastning blir låsta till arbetet. Vid sådana 

tillfällen försvårar organisationsnivån för intervjupersonerna att hantera en belastningskonflikt 

eftersom arbetstidssystemet tillåter dem att arbeta var och när de vill. En hög arbetsbelastning 

innebär även att intervjupersonerna upplever en tidsbaserad konflikt eftersom arbetet då 

inkräktar på privatlivet. Intervjupersonerna med barn verkar ha lättare för att drabbas av en 

belastningskonflikt eftersom de uppger att de har många åtaganden i privatlivet. Även i detta 

avseende går belastningskonflikten och den tidsbaserade konflikten in i varandra. En 

intervjuperson berättar: 

 

(…) Jag har ju haft perioder där jag har haft väldigt mycket och då har jag märkt att man har gjort 

enklare fel där man inte ska göra fel (…) och att jag fortsatte att jobba hemifrån, jag gick inte och 

tränade då som jag annars alltid gör (…)  

 

Intervjupersonerna berättar att de vid hög arbetsbelastning har olika strategier för att fullfölja 

ansvar och uppgifter i de båda sfärerna och därmed undvika en belastningskonflikt. Några 

intervjupersoner tränar på lunchen för att frigöra mer fritid efter arbetet, vilket inte skulle vara 
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möjligt utan flexibla arbetstider. Andra intervjupersoner lämnar sina arbetsverktyg på 

arbetsplatsen för att undvika arbete hemifrån och för att ha möjlighet att återhämta sig. 

Intervjuerna synliggör hur intervjupersonerna på den individuella nivån försöker undvika det 

som Allvin m.fl., (2006) benämner som ett gränslöst arbete. Vi ser dock, som tidigare nämnt i 

avsnittet om den tidsbaserade konflikten, att intervjupersonerna oavsett strategi ofta 

analyserar arbetsrelaterade händelser på sin fritid vilket stjäl energi och fokus från privatlivet. 

 

Vi ser likt den tidsbaserade konflikten att självdisciplin och kontroll lyfts fram som två viktiga 

faktorer för att undvika en belastningskonflikt. Utan dessa egenskaper tror intervjupersonerna 

att de skulle ha svårt att dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv och flexibla arbetstider 

skulle i sådana fall vara negativt. En intervjuperson berättar om sin strategi för att kunna 

fullfölja sina förpliktelser i privatlivet: 

 

(...) Tvätta mellan tio och elva och under den tiden förbereda mat till lunchen som du sedan kanske 

lagar vid tolv, klockan ett gå till gymmet till två, så kanske halv tre spela en stund eller titta på någon 

serie (...) jag ska säga att jag inte gör det hela tiden men det är gångerna jag får mest gjort. 

 

Intervjupersonerna upplever att livspusslet skulle bli svårare att få ihop om de inte hade 

flexibla arbetstider. Trots att de ibland har hög arbetsbelastning menar intervjupersonerna att 

flexibla arbetstider tar bort känslan av att vara låst till arbetet eftersom de själva i stort sett kan 

välja hur de ska kombinera de två sfärerna. En intervjuperson berättar att hen, på grund av 

barn, inte skulle ha möjlighet att arbeta heltid om hen inte hade haft flexibla arbetstider 

eftersom belastningen i arbetssfären då skulle bli för stor. En annan intervjuperson berättar att 

hen inte skulle ägna sig lika mycket åt någon fysisk aktivitet om hen inte hade haft flexibla 

arbetstider. Träningen skulle då medföra en större belastning och bli ett större projekt. Vi kan 

med andra ord se att flexibla arbetstider i detta avseende minskar stress och påfrestningar i de 

två sfärerna, vilket minskar risken för en belastningskonflikt: 

 

(...) Vi har ett gym här (...) då slipper jag träna när jag kommer hem sen, så får jag en mer effektiv 

fritid. (...) jag bor x timmar härifrån, det tar liksom x timmar att ta sig hit och lika mycket tillbaka, så 

jag förlorar rätt mycket. (...) gymmet ligger typ en halvtimme med buss från där jag bor så det blir 

liksom ett projekt. Jag får inte till det liksom. 
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Å ena sidan visar intervjuerna att flexibla arbetstider kan ge upphov till en 

belastningskonflikt. De intervjupersoner med en mer självständig tjänst kan i högre grad 

arbeta var, när och hur de vill och arbetslivet riskerar därför att lättare bli en belastning för 

privatlivet. Intervjuerna pekar dock på att samtliga intervjupersoner i perioder har hög 

arbetsbelastning och att det då oavsett tjänst uppstår en belastningskonflikt. Vi kan identifiera 

en belastningskonflikt i samtliga fall då det uppstår en tidsbaserad konflikt eftersom en hög 

belastning i en sfär leder till mindre tid och energi i en annan sfär.  

 

Å andra sidan visar intervjuerna att flexibla arbetstider kan motverka en belastningskonflikt 

eftersom intervjupersonerna kan utföra privata åtaganden på arbetstid och därmed frigöra tid 

efter arbetet. Vidare visar intervjuerna att intervjupersonerna upplever att flexibla arbetstider 

underlättar kombinationen av de två sfärerna och att de på så sätt upplever mindre press och 

belastning i de två sfärerna. Samtliga intervjupersoner menar att självdisciplin, eget ansvar 

och kontroll är betydelsefullt för att undvika en för hög belastning i någon sfär. Detta ligger i 

linje med tidigare forskning som menar att flexibla arbetstider och kontroll bidrar till att 

konflikter mellan de två sfärerna minskar (jfr Bohle, mfl., 2011 och Kecklund m.fl., 2002) 

 

Vårt material visar således att det finns både för- och nackdelar med flexibla arbetstider och 

hur arbetstidssystemet ger utrymme för en belastningskonflikt. Intervjuerna visar, som ovan 

nämnt, att vi kan identifiera en belastningskonflikt i samtliga fall då det uppstår en tidsbaserad 

konflikt. 

Den beteendebaserade konflikten 

Den beteendebaserade konflikten handlar om de olika roller arbetstagaren kan tänkas ha i de 

två sfärerna. Konflikten kan uppstå genom överföring av arbetsrelaterade beteenden till 

privatlivet eller tvärtom (Noon och Blyton, 2013: 343-344). 

 

Vi tolkar intervjupersonerna som att de inte har roller i arbetslivet eller privatlivet som skiljer 

sig åt. Risken för att en arbetsroll och en privat roll går ut över varandra och de två sfärerna 

verkar därför vara väldigt liten. Samtliga intervjupersoner upplever sig vara likadana i 

arbetslivet och på sin fritid. Dock poängteras att yrket innebär en viss profession: 
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(...) För man har någon profession när man är på jobbet och när man är hemma så har man inte det 

och ja då bli man väl mer avslappnad kanske (...) jag är ändå mig själv i min roll. 

 

Några intervjupersoner berättar istället att egenskaper i en sfär kan vara till nytta i den andra 

sfären. Till exempel berättar en intervjuperson om sin roll som äldre syskon och menar att det 

har bidragit till att hen har bra ledaregenskaper i arbetet. En annan intervjuperson berättar att 

hen är en lika ledande person i arbetet som hen är med sina vänner. Intervjuerna pekar på att 

även om rollerna i de två sfärerna samvarierar är det ingenting som får negativa konsekvenser 

eftersom rollerna inte går ut över varandra. Vårt empiriska material tyder därför inte på någon 

beteendebaserad konflikt för intervjupersonerna. 

Det gränslösa arbetet 

Ett gränslöst arbete innebär att vi idag är uppkopplade och tillgängliga för arbete i högre grad 

än tidigare. Gränsen mellan vad som är arbetsliv och privatliv blir otydlig (Allvin, 2006: 103). 

Tidigare studier visar att ett gränslöst arbete lämpar sig olika bra för olika typer av personer 

(Kecklund m.fl., 2002). 

 

Arbetsgivaren förväntar sig att samtliga intervjupersoner, vid akuta händelser, svarar i telefon 

och på mejl utanför ordinarie arbetstid. På en organisationsnivå har intervjupersonerna blivit 

försedda med verktyg som telefon och bärbar dator, vilket möjliggör för dem att koppla upp 

sig hemifrån. Eftersom intervjupersonerna till stor del arbetar i team hänger andras arbete på 

att de själva utför sitt arbete i tid. En intervjuperson berättar att hen kollar till sin arbetstelefon 

på resan till och från jobbet för att vara så uppdaterad som möjligt. Intervjupersonerna uppger 

att de ständigt är exponerade för en typ av press, eftersom de alltid är mer eller mindre 

tillgängliga för jobbet. De flesta intervjupersoner upplever därmed att de arbetar fler timmar 

med flexibla arbetstider, jämfört med om de inte hade haft ett sådant arbetstidssystem. De 

berättar att de är dåliga på att ta ut komptid efter perioder då de har arbetat mycket övertid. 

Utan flexibla arbetstider tror intervjupersonerna att de skulle arbeta sina ordinarie timmar för 

att sedan släppa sitt arbete utan krav på tillgänglighet. Vi tolkar det därför som att 

intervjupersonerna mer eller mindre har ett gränslöst arbete och att både organisationen med 

flexibla arbetstider och intervjupersonerna själva ger upphov till detta (jfr Allvin m.fl., 2006): 
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(...) Vi har ju också därför fått en bärbar dator och tillgänglighet att kunna logga upp oss hemma och 

en telefon på samma vis som är uppkopplad. Så ja, inget i kontraktet som kräver att vi måste finnas 

tillgängliga, men jag tror att det ses som något positivt eftersom vi har fått verktygen. 

 

Vi ser som tidigare nämnt att de intervjupersoner med en mer självständig tjänst och de som 

är engagerade i sitt arbete i högre grad får och väljer att arbeta på privat tid på grund av 

flexibla arbetstider, vilket ligger i linje med tidigare forskning (jfr Allvin m.fl., 1999). En 

intervjuperson berättar om en situation där vi tydligt kan identifiera ett gränslöst arbete: 

 

(...) Är man sjuk så är man sjuk (...) och är man sjuk så ska man egentligen vara helt sjuk och inte 

jobba alls, men det funkar inte så för vi har en massa mejl att svara på för att alla andra ska kunna 

göra sitt jobb (...) så då måste man ändå såhär gå upp och jobba lite. 

 

Trots att intervjuerna synliggör att det mer eller mindre förekommer ett gränslöst arbete, är 

det ingen intervjuperson som upplever att det blir på för stor bekostnad av privatlivet. Detta 

ligger inte i linje med tidigare forskning (jfr Allvin m.fl., 1998). En intervjuperson berättar: 

 

(…) jag känner hittills att det inte känns motigt att gå till jobbet på nått sätt utan det är fortfarande 

ganska kul, många gånger så, när det blir övertid så känner man många gånger att det är det lilla 

avgörandet som gjorde att man landade en affär (…) och det kan ge ganska mycket energi så jag har 

hittills inte känt att det har tyngt. 

Flexibla arbetstider och hälsotillstånd 

Vi ser likt den tidigare forskningen att intervjupersonerna ofta grubblar och analyserar 

arbetsrelaterade händelser och att de har svårt att släppa arbetet efter arbetstid. 

Intervjupersonerna berättar att de därför ibland har svårt att komma ner i varv (jfr Rosa och 

Bonnet, 2000). En intervjuperson berättar: 

 

(…) under jobbveckan kan jag vara ganska fokuserad (…) sen så framför allt när jag har semester, 

då kan jag verkligen, ju längre man kommer in i semester kunna släppa det, men under 

veckodagarna har jag svårare att helt koppla bort faktiskt. 

 

Intervjuerna visar däremot att ingen intervjuperson, trots grubblandet, upplever sig må dåligt 

eller är utsatt för en onormal eller långvarig stress. Fysiska besvär som sömnlöshet, värk, 
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mag- och tarmbesvär, försämrat immunförsvar uppkom inte under intervjuerna (jfr Lundberg 

och Wentz, 2004:16). Intervjupersonerna upplever sig må bättre vid en fungerande balans 

mellan arbetsliv och privatliv, vilket vi även ser i tidigare studier (jfr Costa m.fl. 2006). 

 

Intervjuerna pekar på att flexibla arbetstider kan ge upphov till ett gränslöst arbete och 

intervjupersonerna poängterar att självdisciplin och eget ansvar är viktigt för att de ska kunna 

dra en gräns mellan de två sfärerna. Vi tolkar intervjuerna som att dessa två faktorer är av stor 

vikt för att arbetstidssystemet i sig inte ska upplevas som stressande (jfr Zedeck och Mosier, 

1990). I linje med tidigare studier tolkar vi därmed intervjuerna som att intervjupersonerna till 

stor del har ett eget ansvar och en egen möjlighet att påverka sitt psykiska välmående (jfr 

Costa m.fl., 2006). Mycket av den belastning som förekommer i arbetsliv och privatliv för 

intervjupersonerna går inte att undvika, till exempel att hämta eller lämna barn på dagis. Vi 

ser likt tidigare studier att intervjupersonerna med hjälp av ett flexibelt arbetstidssystem 

däremot har lättare för att parera och anpassa de två sfärerna (jfr Tyrkkö, 2001: 49).  

 

Vi ser även att det är individuellt huruvida intervjupersonerna upplever att den fysiska hälsan 

påverkas av flexibla arbetstider eller inte. Till exempel ligger det i några intervjupersoners 

intresse att träna och andras inte. Vi tolkar det som att det därför inte går att säga om det 

upplevda fysiska välbefinnandet underlättas eller hindras av flexibla arbetstider. Dessutom 

pekar intervjuerna på att det finns delade åsikter om huruvida flexibla arbetstider är bättre 

eller sämre för träningen bland dem som aktivt tränar. En intervjuperson berättar att hen 

skulle träna mer kontinuerligt utan flexibla arbetstider, eftersom det då skulle vara lättare att 

göra det på rutin. En annan intervjuperson tycker om möjligheten att träna på arbetstid och 

skulle troligtvis träna i mindre utsträckning om denna möjlighet inte fanns. Vi kan i detta 

avseende inte dra några paralleller till tidigare forskning. 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att de med flexibla arbetstider lättare kan kombinera 

arbetsliv och privatliv (jfr Kecklund mfl., 2002). Intervjupersonerna tror att det skulle vara 

svårare att få vardagen att gå ihop om de hade haft fasta arbetstider. Att exempelvis kunna äta 

sin frukost i lugn och ro, hinna lämna barnen på dagis och hinna både träna och äta på lunchen 

är något som de flesta intervjupersoner menar skulle vara svårare att göra om de inte hade 

flexibla arbetstider (jfr Grönlund, 2004). Intervjupersonerna tror att deras upplevda känslor av 

stress och oro minskar med hjälp av flexibla arbetstider (jfr Costa m.fl., 2006). Hur 

arbetstiderna bestäms på en organisationsnivå blir därför en grund för hur intervjupersonerna i 
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praktiken kan kombinera de två sfärerna. De får med andra ord större möjligheter att agera på 

den individuella nivån med detta arbetstidssystem. Studiens resultat avseende den psykiska 

hälsan ligger därmed i linje med tidigare forskning.  

Diskussion 

Denna studie har syftat till att undersöka vilken betydelse som flexibla arbetstider kan ha för 

möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv och i förlängningen arbetstagares upplevda 

hälsotillstånd. För att undersöka detta formulerade vi följande frågeställningar: 

 På vilket sätt underlättar eller hindrar flexibla arbetstider möjligheten för 

intervjupersonerna att kombinera arbetsliv och privatliv? 

 Hur upplever intervjupersonerna att denna kombination påverkar deras hälsotillstånd? 

På vilket sätt underlättar eller hindrar flexibla arbetstider möjligheten för 

intervjupersonerna att kombinera arbetsliv och privatliv? 

Intervjuerna visar å ena sidan att flexibla arbetstider underlättar för intervjupersonerna att 

kombinera arbetsliv och privatliv på så sätt att de har handlingsfrihet och kontroll över sina 

arbetstider. Intervjupersonerna kan med andra ord, på en individuell nivå, bestämma hur de 

ska kombinera arbetsliv och privatliv med hjälp av detta arbetstidssystem. Å andra sidan visar 

intervjuerna att organisationsnivån kan begränsa intervjupersonernas möjlighet till flexibla 

arbetstider beroende på den typ av tjänst de innehar. Vi tolkar även intervjupersonernas 

beskrivning av sin arbetssituation som att det mer eller mindre förekommer ett gränslöst 

arbete och att detta i viss mån beror på flexibla arbetstider. Av den anledningen ser vi också 

att det flexibla arbetstidssystemet inte passar alla intervjupersoner då de har mer eller mindre 

svårt för att dra en gräns mellan de två sfärerna. I linje med tidigare forskning ser vi därför att 

flexibla arbetstider både underlättar och hindrar intervjupersonerna att kombinera arbetsliv 

och privatliv. 

  

Hur upplever intervjupersonerna att denna kombination påverkar deras hälsotillstånd? 

Våra resultat visar att intervjupersonerna upplever en ökad stress och oro när det uppstår eller 

riskerar att uppstå en konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Vi kan därmed konstatera att en 

dålig kombination av de två sfärerna påverkar intervjupersonernas upplevda psykiska 



 

 27 

hälsotillstånd negativt. Samtliga intervjupersoner uppger att det flexibla arbetstidssystemet 

underlättar kombinationen av de två sfärerna, vilket de upplever minskar denna känsla av 

stress och oro. Gällande den psykiska hälsan har vi därmed fått resultat i linje med tidigare 

forskning. Utifrån våra resultat är det svårt att säga om det upplevda fysiska välbefinnandet 

underlättas eller hindras av flexibla arbetstider. Besvär som sömnbrist, värk, mag- och 

tarmbesvär, försämrat immunförsvar framkom inte under intervjuerna. Vi kan därför inte dra 

några kopplingar till tidigare forskning i detta avseende.  

 

Vi tror att vi hade behövt en tydligare definition av begreppet fysisk hälsa. Eftersom en tydlig 

definition inte kommunicerades till intervjupersonerna kan vi inte utesluta att vi har tolkat 

begreppet på olika sätt. Vi har till viss del kunnat fånga intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser av temat, men vi lyckades inte samla in tillräckligt med material för att kunna 

besvara mer specifika frågor kring fysisk hälsa. Vi tror att intervjupersonerna istället tolkade 

begreppet bokstavligt, det vill säga fysisk hälsa som förekomsten av fysisk aktivitet.  

 

Det är dock intressant varför intervjupersonerna nästan uteslutande själva kopplar frågorna 

kring hälsa till psykisk hälsa och inte fysisk hälsa. Vår första tanke var att vi borde haft fler 

specifika frågor kring den fysiska hälsan, men vår intervjuguide innehåller ändå lika många 

frågor om psykisk respektive fysisk hälsa. Vi kan tänka oss att intervjupersonerna har gjort 

denna koppling just för att psykisk och fysisk hälsa ofta går hand i hand och påverkar 

varandra. Det kan även vara så att vi har genomfört intervjuer på en arbetsplats där den 

psykiska belastningen är den mest problematiska och att intervjupersonerna därför i första 

hand tänker på den psykiska hälsan. Fler frågor kring den fysiska hälsan hade därför inte 

nödvändigtvis gett oss fler och mer specifika svar. 

 

Vi kan dessutom fråga oss huruvida det faktiskt går att mäta fysisk, men även psykisk hälsa, 

eftersom det är individuellt hur varje person tolkar eller upplever sitt hälsotillstånd. Det skulle 

vara intressant att ha en självskattningsenkät som komplement till en djupintervju, eftersom 

det då skulle kunna bli enklare för intervjupersonerna att faktiskt känna efter och finna sig 

själva på en skala. Vi kan vidare fundera över om vi vid en tydligare definition av begreppen 

hade fått intervjusvar som ligger mer i linje med tidigare forskning. 

 

Det går även att ifrågasätta i vilken grad flexibla arbetstider och kombinationen av de två 

sfärerna faktiskt kan förklara intervjupersonernas upplevda psykiska hälsa. Vi tänker oss att 
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det ofta är flera faktorer som tillsammans påverkar en individs psykiska hälsa och det är 

därför svårt att avgöra vad det är som ger upphov till vad. Det finns förmodligen andra 

faktorer som vi som intervjuare inte är medvetna om och aldrig kommer att få reda på. 

Eftersom vi specifikt har frågat om sambandet finns även risken att vi har förstärkt och lett in 

intervjupersonernas svar till att passa vårt efterfrågade samband. Därför är det svårt att 

besvara frågan huruvida andra faktorer kan ha påverkat intervjupersonernas upplevda 

hälsotillstånd. 

 

Även om vi inte kan uttala oss om intervjupersonernas upplevda fysiska hälsa, visar studien 

på resultat i linje med tidigare forskning avseende den psykiska hälsan. Samtliga 

intervjupersoner anser att flexibla arbetstider är ett arbetstidssystem som är gynnsamt för 

deras psykiska hälsotillstånd och att arbetstidssystemet i sig inte är stressande (jfr Zedeck och 

Mosier, 1990). Att försöka skatta intervjupersonernas psykiska hälsa blir kanske därför inte 

lika viktigt. Vi kan dock tänka oss att det gränslösa arbete, som vi kan identifiera hos 

intervjupersonerna, kan ge upphov till långvarig stress och därmed försämrad upplevd psykisk 

hälsa (jfr Kecklund m.fl., 2002: 9). På grund av det gränslösa arbetet och dess eventuella 

hälsopåverkan hade en självskattningsenkät kunnat vara bra för att fördjupa intervjuerna och 

därmed förstå hur intervjupersonerna egentligen upplever sig må.  

 

Hälsotillstånd är ett känsligt ämne och vi tror därför att vi kan ha fått något förskönade svar. 

Vi tror att intervjupersonerna hellre framhäver en mer positiv sida av sig själva framför två 

främmande intervjuare. Vi kan fundera över om vi hade fått mer avslappnade och uppriktiga 

svar om våra intervjuer hade varit längre än 30 minuter, alternativt om vi hade genomfört 

djupintervjuer. Denna tidsaspekt kan ha påverkat våra resultat på så sätt att vi har fått svar 

som ligger på ett mer ytligt plan. Andra faktorer som kan ha påverkat vår studie är platsen för 

intervjuerna och vår förförståelse kring ämnet. Vi tror att det kan ha påverkat 

intervjupersonerna att ge mer positiva svar. Det är dock omöjligt för oss att avgöra vilka av 

svaren som är förskönade och inte, vilket gör att vi får förlita oss på det material vi samlat in 

och tolka det med försiktighet. 

 

I intervjuguiden har vi utgått från Work Life Balances tre konflikter samt kontroll och 

hälsotillstånd. Vi har därmed utgått från att Work Life Balance är någonting som existerar 

samt att de tre konflikterna mer eller mindre förekommer för intervjupersonerna.  Vi kan på 

grund av vår utgångspunkt tänka oss att vi kan ha styrt in intervjupersonerna på ett 
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förutbestämt spår. Våra resultat visade till exempel inga tecken på en beteendebaserad 

konflikt, någonting vi antog skulle komma fram under intervjuerna. Vi tror därför att vi borde 

ha varit mindre låsta och haft kritiken om Work Life Balance existens i åtanke när vi 

utformade vår intervjuguide. Risken är att det då hade blivit en annan studie och vi vill därför 

påstå att vi har avgränsat oss på ett nödvändigt sätt. Därmed blir det istället teoretiskt 

intressant att vi inte har funnit en beteendebaserad konflikt. Vi kan fråga oss om det beror på 

att intervjupersonerna har svarat politiskt korrekt, det vill säga att man inte låter en arbetsroll 

eller en privat roll gå ut över varandra. En annan fundering är om det finns kulturella 

skillnader mellan företaget vi har utfört vår studie på och den miljö som Noon och Blyton 

(2013) diskuterar. Vår studie är utförd i ett svenskt arbetsklimat medan Noon och Blytons 

teori är utformat utifrån ett globalt och generellt perspektiv. Eftersom författarna själva är 

brittiska kan vi tänka oss att det har påverkat utformandet av teorin. Vi kan även tänka oss att 

det finns en del kulturella skillnader i hur en organisation är styrd och uppbyggd. Vidare har 

vi i denna studie intervjupersoner med olika arbetsuppgifter vilket kan ha påverkat våra 

resultat. 

 

Förutom den kritik som har riktats mot vår valda huvudteori har vi även identifierat andra 

faktorer som vi upplever att teorin missar. Vi tolkar Work Life Balance som en standardiserad 

teori, där utgångspunkten ligger i antagandet om att alla människor är likadana. Vår studie 

lyfter istället fram att alla människor är olika och har olika preferenser. Vi märkte ganska 

tydligt att preferenser hos våra äldre intervjupersoner skiljde sig en del från våra yngre 

intervjupersoner, och att teorin ibland blev mer applicerbar på en viss grupp människor. Vi 

tänker oss även att individuella preferenser påverkar hur intervjupersonerna tillåter en konflikt 

att uppstå mellan de två sfärerna.  

 

Eftersom vi har utgått från att Work Life Balance existerar har vi kodad de transkriberade 

intervjuerna utifrån teman kopplade till teorin. Vi kan fråga oss om vi hade kodat det 

transkriberade materialet annorlunda om vi inte hade haft de förutbestämda temana. Kanske 

kan vi på grund av detta ha gått miste om relevanta resultat eftersom vi har varit låsta under 

analysprocessen. Samtidigt kan vi dock fundera över om det hade varit möjligt att koda på ett 

effektivt sätt om vi inte hade haft dessa förutbestämda teman.  

 

Det som skiljer vår studie från Work Life Balance är att vi, som nämnt tidigare, inte kunde 

identifiera en beteendebaserad konflikt hos våra intervjupersoner. Vi tolkar den 
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beteendebaserade konflikten som att det är vanligare att den förekommer hos arbetstagare 

som är högt uppsatta, med mandat eller en mer auktoritär roll. Det skulle innebära att det mer 

handlar om resultatet som sådant. Som tidigare nämnt finns det säkerligen organisatoriska 

skillnader företag emellan. Om vi hade utfört vår studie på ett mer hierarkiskt företag hade vi 

möjligtvis kunnat identifiera en beteendebaserad konflikt. Vi kan även tänka oss att en 

beteendebaserad konflikt är svår att identifiera med hjälp av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vi tror att vi med hjälp av exempelvis skuggning hade kunnat tolka 

beteenden på ett annat sätt eftersom personer ofta själva är omedvetna om denna typ av 

rollöverförningar. 

 

Vår studie lyfter fram att det i slutändan till stor del handlar om individens individuella 

förmågor och preferenser. Detta spelar roll för huruvida en intervjuperson kan dra nytta av 

flexibla arbetstider, få ihop livspusslet och i förlängningen skapa bättre förutsättningar för att 

må bra. För framtida forskning kring ämnet föreslår vi djupintervjuer kombinerat med en 

självskattningsenkät.  På så sätt skulle man kunna få intervjupersonerna att känna större 

förtroende för oss som intervjuare, och därmed få mer uppriktiga och personliga svar. Vi kan 

även tänka oss att framtida studier skulle kunna genomföras med skuggning som kvalitativ 

forskningsmetod, eftersom intervjuaren då får följa en individ i det dagliga livet. Det skulle 

dessutom vara intressant att undersöka individers upplevda hälsotillstånd på ett företag före 

och efter en implementering av flexibla arbetstider. På så sätt skulle man kunna redogöra för 

hur arbetstidssystemet faktiskt inverkar på individens subjektiva upplevelse av sin hälsa. Det 

skulle även vara intressant att undersöka individer i olika åldrar, på olika företag och i olika 

branscher för att se eventuella skillnader i hur flexibla arbetstider inverkar på det upplevda 

hälsotillståndet. Slutligen tar inte teorin om Work Life Balance upp hälsoeffekter orsakade av 

balans och obalans mellan arbetsliv och privatliv. Det skulle vara intressant om teorin på så 

sätt utvecklades. 



 

 31 

Referenser 

Tryckta källor 

Ahrne, G. och Svensson, P. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, 

G. och Svensson, P (red.). Handbok i kvalitativa metoder. 2. Uppl. Stockholm: Liber – 

17-31. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. och Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I Ahrne, G. och Svensson, P 

(red.). Handbok i kvalitativa metoder. 2. Uppl. Stockholm: Liber – 34-54. 

 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G. & Lundberg, U. (2006). 

Gränslöst arbete. Malmö: Liber AB. 

 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström T., Johansson, G., Lundberg, U., Skärstrand, E. 

(1998). “Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser: Delstudie 1”. Solna: 

Arbetslivsinstitutet. Arbete och hälsa: vetenskaplig skriftserie. 

 

Allvin, M., Wiklund, P., Härenstam, A., Aronsson, G. (1999). “Frikopplad eller 

frånkopplad: Om innebörder och konsekvenser av gränslösa arbeten”. Solna: 

Arbetslivsinstitutet. Arbete och hälsa: vetenskaplig skriftserie. 

 

Aspers, Patrik. (2007). Etnografiska metoder. 2. Uppl. Malmö: Liber. 

 

Becker, Howard Saul. (2008). Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. 1. Uppl. 

Malmö: Liber. 

 

Bohle, P., Willaby, H., Quinlan, M., McNamara M. (2011). “Flexible work in call 

centres: Working hours, work-life conflict & health”. Applied Ergonomics. Vol 42, s. 

219-224. 

 

Brynja, O. och Bildt, C. (2005). “Arbetstidsförkortning och hälsa, En litteraturgenomgång av 

befintlig forskning”. Arbetslivsrapport. Vol 11. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 



 

 32 

 

Burke, R. J. (1986). “Occupational life stress and the family”. International Review of 

Applied Psychology. Vol 35, s. 347–369. 

 

Costa, G., Sartori, S., & Åkerstedt. (2006). “Influence of Flexibility and Variability of 

Working Hours on Health and Well‐ Being”. Chronobiology International – The 

Journal of Biological and Medical Rhythm Research. Vol. 23, s. 1125-1137. 

 

Eckenrode, J., & Gore, S. (1990). Stress between work and family. New York: Plenum Press. 

 

Grönlund, A. 2004. “Flexibilitetens gränser: förändring och friktion i arbetsliv och 

familj”. Doktorsavhandling, Umeå, Boréa Bokförlag, Umeå Universitet, Sociologiska 

institutionen. 

Kecklund, G., Dahlgren, A., Åkerstedt, T. (2002). “Undersökning av 

förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och 

välmående”. Stockholm, Stressforskningsinstitutet. Stockholms Universitet. Vol 305. 

Khallash, S. och Kruse, M. (2012) “The future of work and work-life balance 2025”. Futures. 

Vol. 44, s. 678-686. 

 

Lindblom, S. (2003). Framtidens arbetsmarknad: ledarskap, arbetsorganisation, individ. 

Borås: Centrum för arbetsvetenskap. 

 

Lundberg, U. och Wentz, G. (2004). Stressad hjärna, stressad kropp – Om sambanden 

mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

 

Laureén, L. (2003). Flexibel arbetstid – flexibel hälsa? Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 

Noon, M och Blyton, P. (2013). The realities of work: Experiencing work and 

employment contemporary society. Hampshire, Palgrave Macmillan.  

 



 

 33 

Rosa, R. R., & Bonnet, M. H. (2000). “Reported Chronic Insomnia Is Independent of Poor 

Sleep as Measured by Electroencephalography”. Psychosomatic Medicine. Vol 62, s. 474-

482. 

 

Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1. Uppl. 

Malmö: Liber ekonomi. 

 

Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., (omarb) uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Tyrkkö, Arja. (2001). Samspelet mellan yrkesliv och familjeliv i Gonäs, L., Lindgren, 

G., Bildt, C (red.) Könssegregering i arbetslivet. Stockholm: Libris. 

 

Zedeck, S., och Mosier, K. (1990). “Work in the family and employing organization”. 

American Psychologist. Vol 45:2, s. 240–251. 

 

Övriga källor 

BBC Capital (2014). No such thing as work-life balance. Nedladdad 2016-11-30 från 

BBC:s hemsida, http://www.bbc.com/capital/story/20140515-work-life-balance-is-dead 

Diskrimineringsombudsmannen (2016). Föräldraskap och arbete. Nedladdad 2016-12-

23 från Diskrimineringsombudsmannens hemsida, http://www.do.se/framja-och-

atgarda/arbetsgivarens-ansvar/foraldrar-arbetslivet/ 

Johansson, Carolina. 2016. Psykisk ohälsa pressar arbetsplatsen. Nedladdad 2016-11-26 

från Previa- artikelsamling om hälsoarbete. https://www.previa.se/Artikelsamling-om-

halsoarbete/Senaste-artiklarna/Psykisk-ohalsa-pressar-arbetsplatsen/  

 

SFS 1982:673. Arbetstidslagen (ATL). http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetstidslag-1982673_sfs-1982-673  

http://www.bbc.com/capital/story/20140515-work-life-balance-is-dead
https://www.previa.se/Artikelsamling-om-halsoarbete/Senaste-artiklarna/Psykisk-ohalsa-pressar-arbetsplatsen/
https://www.previa.se/Artikelsamling-om-halsoarbete/Senaste-artiklarna/Psykisk-ohalsa-pressar-arbetsplatsen/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetstidslag-1982673_sfs-1982-673
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetstidslag-1982673_sfs-1982-673


 

 34 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 När hade du senast ett arbete utan flexibla arbetstider? 

 Hur ser dina familjeförhållanden ut? Är du ensamstående, sambo, har du barn? (Om 

barn, hur gamla är barnen?) 

Kontroll 

 Kan du beskriva hur flexibla arbetstider ser ut för dig? 

 Kan du beskriva hur dina arbetstider såg ut när du inte hade flexibla arbetstider? 

 I vilken mån förväntar sig din arbetsgivare att du ska vara tillgänglig på kontoret? 

 I vilken mån förväntar sig din arbetsgivare att du ska vara tillgänglig utanför kontoret? 

 I vilken mån förväntar sig dina kollegor att du ska vara tillgänglig på och utanför 

kontoret? 

 På vilket sätt skiljer det sig från när du hade ditt arbete utan flexibla arbetstider? 

 Upplever du att du kontrolleras trots att du har flexibla arbetstider? 

Den tidsbaserade konflikten 

 Upplever du att din tid utanför arbetet räcker till? 

 Hur gör du för att få tiden utanför arbetet att räcka till? Ge exempel 

 Hur skulle du vilja fördela din tid utanför arbetet? Ge exempel 

 Upplever du att du hinner med dina arbetsuppgifter? Förekommer det att du får jobba 

över eller ta med arbetet hem? Hur mycket i sådana fall? 

 Upplever du att du har en balans mellan arbetsliv och privatliv? Varför? 

Belastningskonflikten 

 Upplever du att arbetslivet går ut över privatlivet? Ge exempel 

 Upplever du att privatlivet går ut över arbetslivet? Ge exempel 

Beteendekonflikten 

 Hur skulle du beskriva dig själv och din roll privat? 

 Hur skulle du beskriva dig själv och din roll i arbetet? 

 Upplever du att din arbetsroll går ut över din privata roll eller tvärtom? Ge exempel 
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Hälsotillstånd 

 Om du fick reda på att du nästa vecka inte har flexibla arbetstider längre, hur tror du 

att det hade påverkat ditt arbetsliv? Ge exempel 

 Om du fick reda på att du nästa vecka inte har flexibla arbetstider längre, hur tror du 

att det hade påverkat ditt privatliv? Ge exempel 

 Om du fick reda på att du nästa vecka inte har flexibla arbetstider längre, hur tror du 

att det hade påverkat ditt fysiska välbefinnande? 

 Om du fick reda på att du nästa vecka inte har flexibla arbetstider längre, hur tror du 

att det hade påverkat ditt psykiska välbefinnande? 

 På vilket sätt tror du att flexibla arbetstider främjar din fysiska och psykiska hälsa? 

 På vilket sätt tror du att flexibla arbetstider inte främjar din fysiska och psykiska 

hälsa? 

Övriga frågor 

 Är arbetet viktigt för dig? På vilket sätt? 

 Är fritiden viktig för dig? På vilket sätt? 

 Upplever du att du kan dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv? 

 Är det något som du skulle vilja tillägga? 


