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Arbetsmarknadens nya villkor möjliggör för arbetstagare att vara mer 

flexibla, ta ansvar för, och planera sitt arbete på ett nytt sätt. Flexibilitet 

i arbetslivet studerades genom tre dimensioner: arbetstid, arbetsplats 

och arbetsutförande, utifrån individens perspektiv. Syftet med studien 

var att undersöka hur nöjda arbetstagarna var med graden av flexibilitet 

i arbetet utifrån de tre dimensionerna, och att undersöka om nöjdheten 

hade ett samband med upplevd konflikt mellan arbete och privatliv samt 

intentionen att byta arbete. Datainsamlingen gjordes med hjälp av ett 

enkätformulär och totalt deltog 147 personer. Resultatet visade att 

lågreglerade arbetstagare, d.v.s. de som hade hög grad av flexibilitet, 

var mer nöjda med graden av flexibilitet (M = 4,18; SD = 0,60) än de 

som var högreglerade (M = 3,31; SD = 0,88). Nöjdhet i de tre 

flexibilitets-dimensionerna förklarade tillsammans 5% av variansen i 

konflikt mellan arbete och privatliv och 26% av variansen i intentionen 

att byta arbete. Som arbetsgivare kan det vara fördelaktigt att inte bara 

erbjuda flexibla möjligheter utan att även se till att de anställda är nöjda 

med den flexibilitet de har i arbetet.  

 

 

I Sverige arbetar totalt 84% av de anställda heltid, där 92 % av männen och 75% av 

kvinnorna gör det (Svenskt näringsliv, 2017). Sverige är ett av de länder i Europa där flest 

arbetstagare har möjlighet att påverka sina arbetstider och är även ett av de länder som i 

störst utsträckning utnyttjar möjligheten att arbeta på distans (Eurofound, 2017b). Detta 

är möjligheter som inte alltid har funnits och skiljer sig från hur arbetet historiskt har sett 

ut. Tidigare var det arbetsgivaren som bestämde i större utsträckning, medan det nu för 

tiden läggs mer vikt på att arbetstagaren själv får bestämma när, var och hur arbetet ska 

utföras. Detta är något som har blivit möjligt i allt större utsträckning genom tekniken och 

digitaliseringens utveckling (Aronsson, 2018). Detta har lett till att gränserna både inom 

och utanför arbetet har suddats ut, något som kallas det gränslösa arbetet (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006). I Sverige är det så många som 84% 

som upplever att deras arbetstider passar ihop väl eller väldigt väl med privatlivet 

(Eurofound, 2017a). Men hur är det med andra delar av det flexibla arbetet, är det flexibel 

arbetstid som är det viktigaste för att kunna balansera arbete och privatliv, eller är det 

även viktigt att kunna styra över var och hur arbetet sker? 

 

I och med det gränslösa arbetet blir det allt mer aktuellt att undersöka den eventuella 

konflikt som kan uppstå mellan två viktiga roller, arbetsrollen och familjerollen. I Sverige 

blir dessa två roller lättare att kombinera tack vare att samhället bland annat erbjuder stöd 

i form av barnomsorg i olika former, exempelvis gratis förskola och grundskola 

(Skolverket, 2019) samt möjligheten att vara hemma med sjukt barn mot ersättning 

(Försäkringskassan, u.å). Utöver detta blir det allt vanligare att arbetsgivare erbjuder 

flexibilitet som en form av stöd för att underlätta de anställdas situation vilket kan vara 
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positivt för organisationen eftersom det visar på att de anställda är betydelsefulla för dem 

(Cook, 2009). Om en anställd inte skulle känna sig nöjd med sin arbetssituation tenderar 

det att öka känslan av att vilja byta arbete (Hellgren, Sjöberg, & Sverke, 1997; Wright et 

al., 2014). Det kan därför vara viktigt att studera sambandet mellan flexibilitet och 

intentionen att byta arbete. En anledning till varför det är viktigt är för att arbetsgivarens 

kostnad för en uppsägning uppskattas vara 150% av den anställdes årliga lön (Fandray, 

2000). Detta kan även innebära att företaget tappar en kompetent och omtyckt 

medarbetare. Vad kan i sådana fall arbetsgivare göra för att försöka behålla anställda? Det 

finns olika anledningar till att en anställd kan välja att säga upp sig. En del av dessa har 

arbetsgivaren möjlighet att påverka men andra inte. Om anledningarna exempelvis är att 

den anställda vill ha mer ansvar och/eller själv kunna bestämma mer, så kan det flexibla 

arbetet vara en lösning. Flexibilitet bidrar till att arbetstagaren i större utsträckning själv 

får bestämma över när, var, hur och med vem arbetet ska utföras (Allvin, 2008). Om 

arbetstagaren vill balansera fritidsaktiviteter och/eller familjeliv med arbetet är det ett 

alternativ för företaget att erbjuda tillgång till flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta 

hemifrån, en kostnad som beräknas uppgå till endast 32% av den årliga lönen (Dreyer, 

1997). Om kostnaderna mellan en uppsägning och de åtgärder som kan underlätta för 

balansen mellan arbete och privatliv jämförs mot varandra, blir det tydligt att det är 

åtgärder som kan vara fördelaktiga för arbetsgivare att vidta, med förutsättningen att det 

passar företagets arbetssätt. 

 

Större delen av den forskning som gjorts inom området för flexibilitet i arbetet har 

studerat det dels utifrån möjligheten att utnyttja flexibilitet och dels utifrån det faktiska 

utnyttjandet av flexibiliteten (e.g. Hill et al., 2008; Hill, Erickson, Holmes, & Ferris, 2010; 

Jones et al., 2008; Thompson, Payne, & Taylor, 2014). Kossek, Lautsh och Eaton (2006) 

lyfte fram i sin studie att flexibilitet i arbetet har studerats genom olika delar som bör 

skiljas åt. De skiljer mellan ‘descriptions of flexibility’, som liknar begreppen nämnda 

ovan och ‘psychological experiences with flexibility’, som handlar om upplevd kontroll 

över när, var och hur arbetet utförs samt gränssättningsstrategier för hur arbetet kan 

separeras från privatlivet. Den aspekt av det flexibla arbetet som studiens författare har 

valt att fokusera på, är om de anställda känner sig nöjda med flexibiliteten, d.v.s. sina 

möjligheter att kunna påverka när, var och hur arbetet ska utföras, och är mer inriktat på 

den del som Kossek med kollegor (2006) kallade för ‘psychological experiences with 

flexibility’. Valet grundar sig i att detta område behöver studeras mer eftersom tidigare 

forskning har kommit fram till olika utfall. Jones med kollegor (2008) har bland annat 

visat att möjligheten att utnyttja flexibilitet hade ett starkare samband med konflikten 

mellan arbete och privatliv än vad det faktiska utnyttjandet hade. Till skillnad från detta 

har Kossek med kollegor (2006) istället visat att upplevd kontroll över flexibiliteten var 

viktigt för detta samband medan att endast ha möjlighet till flexibilitet inte var det.  

 

Nöjdhet valdes även att undersökas eftersom tidigare forskning inom området för flexibelt 

arbete har visat att det finns ett samband med arbetstrivsel (e.g. Baltes, Briggs, Huff, 

Wright, & Neuman, 1999; Gajendran & Harrison, 2007; Mcnall, Masuda, & Nicklin, 

2010). Arbetstrivsel har även undersökts i samband med upplevd konflikt mellan arbete 

och privatliv samt intentionen att byta arbete (e.g. Gajendran & Harrison, 2007; Wright 

et al., 2014). Därmed vore det intressant att undersöka om även arbetstagarnas nöjdhet 

med aktuell flexibilitetsnivå har ett samband med konflikten mellan arbete och privatliv 

och/eller intentionen att byta arbete.  
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Det gränslösa arbetet 

De senaste 30-40 åren har sättet att reglera arbete på, förändrats. Regleringen av tid, rum 

och sättet att utföra arbetet på, har tidigare varit styrt av arbetsgivaren men nu har ansvaret 

i större utsträckning lagts över på individen. Det innebär å ena sidan att arbetstagaren i 

större utsträckning har möjlighet att planera sitt eget arbete men å andra sidan att 

gränserna mellan arbete och privatliv har suddats ut (Allvin et al., 2006). En anledning 

till denna förändring är att företag idag har blivit mer konkurrensmedvetna och använder 

olika strategier för att vara attraktiva på marknaden. För att bli mer kostnadseffektiva är 

det många företag som exempelvis gör nedskärningar av personal och utnyttjar arbetskraft 

via bemanningsföretag för att kunna vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig till 

marknadens föränderliga krav (Allvin et al., 2006; Atkinson, 1984). Det gränslösa arbetet 

är något som har blivit alltmer aktuellt i och med den tekniska utvecklingen eftersom den 

har bidragit med nya tillvägagångssätt att organisera arbetet på och har gjort det möjligt 

att arbeta var du än befinner dig. Det har blivit lättare att hantera arbetsrelaterade uppgifter 

utanför arbetet samt lättare att hantera privata ärenden samtidigt som du arbetar. Det finns 

alltså idag en interaktion mellan de två domänerna (arbete och privatliv) på ett sätt som 

historiskt sett inte alltid har funnits (Aronsson, 2018). Dagens utvecklade informations- 

och kommunikationsteknik har genom mobiltelefoner, bärbara datorer och 

internetuppkoppling möjliggjort att många arbetsuppgifter går att utföra lika bra i hemmet 

eller på en annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (Allvin et al., 2006). 

 

Flexibelt arbete 

Inom det gränslösa arbetet används begreppet flexibilitet som en strategi för att hantera 

gränserna då förändringen av arbetsmarknaden och digitaliseringens utveckling har 

bidragit med ändrade arbetsvillkor (Allvin et al., 2006). Forskning har använt sig av 

begreppet flexibelt arbete på olika sätt och definierat det olika. Atkinson (1984) var en av 

de första att uppmärksamma flexibilitet i arbetslivet i den bemärkelsen som liknar dagens 

användning av begreppet. Atkinsons användning var inriktat på företagets flexibilitet och 

hur arbetskraften kan användas för att anpassa företaget till förändringar på 

arbetsmarknaden. Hill med kollegor (2008) definierade istället flexibilitet utifrån två 

olika perspektiv, organisationens respektive arbetstagarnas, där definitionen av 

organisationens perspektiv är den som liknar Atkinsons (1984) definition. Arbetstagarnas 

perspektiv av flexibilitet beskrevs som att den anställda kan vara med och bestämma var, 

när och hur länge arbetet utförs (Hill et al., 2008), något som även liknar Allvins (2008) 

förklaring: att när, var, hur och med vem arbetet utförs numera är upp till arbetstagaren 

själv att bestämma. Trots många olika sätt att använda och definiera flexibelt arbete på, 

har det framförallt undersökts utifrån flexibel arbetstid och flexibel arbetsplats (Hill et al., 

2010; Shockley & Allen, 2012; Thompson et al., 2014).  

 

Fokuset på hur arbetet är reglerat har förändrats och anledningar till att flexibilitet bör 

utnyttjas har till viss del förflyttats från att vara för organisationens skull till att underlätta 

för arbetstagaren. Organisationer har använt det flexibla arbetet för att anpassa sig till 

olika förändringar som skett på arbetsmarknaden, exempelvis genom att använda 

tidsbegränsade anställningar för att fylla ett tillfälligt behov och hålla kostnaderna nere 

vid lågt behov (Hill et al., 2008). Arbetstagarna har däremot använt det flexibla arbetet 

för att exempelvis lättare kunna kombinera en arbetskarriär med familjelivet (Hill et al., 

2010). I en studie som undersökt flexibelt arbete indikerade resultatet på att anställda var 

mer villiga att använda sig av flexibel arbetstid och flexibel arbetsplats för att uppnå olika 
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arbetsrelaterade utfall som ökad produktivitet, än för att hantera balansen mellan arbete 

och privatliv. Resultatet visade dock att om de anställda hade ett större familjeansvar så 

använde de sig av det flexibla arbetet för att hantera balansen snarare än arbetsrelaterade 

utfall (Shockley & Allen, 2012). Ett flertal studier har lyft fram att det inte bara är viktigt 

att ha flexibilitet i arbetet utan att det är av större betydelse att uppleva kontroll över när, 

var och hur arbetet utförs, för att kunna hantera gränserna mellan arbete och privatliv 

(Kossek et al., 2006; Kossek, Ruderman, Braddy, & Hannum, 2012; Mellner, Aronsson, 

& Kecklund, 2014).  

 

I föreliggande studie var det arbetstagarens perspektiv som var i fokus och hur de själva 

upplevde sin flexibilitet. Studiens författare valde att fokusera på det flexibla arbetet 

utifrån tre olika dimensioner, dels arbetstid och arbetsplats som är två välstuderade 

områden och dels arbetsutförande, som inte är lika studerat i tidigare forskning (Shockley 

& Allen, 2012). Detta har gjorts för att, förutom att det är viktigt att kunna påverka när 

och var arbetet utförs så kan det även vara betydelsefullt för individen att bestämma 

upplägget för sitt arbete, hur det ska utföras (De Spiegelaere, Van Gyes, & Van 

Hootegem, 2016). Vad de tre dimensionerna: flexibel arbetstid, flexibel arbetsplats och 

flexibelt arbetsutförande, innebär och hur de definieras i denna studie beskrivs nedan.  

 

Flexibel arbetstid 

Flexibel arbetstid innebär att arbetstagaren, till viss del, får fördela arbetstimmarna. Det 

kan vara att bestämma när arbetet börjar och slutar men inom ramen för vissa bestämda 

tider, att exempelvis behöva vara tillgänglig mellan kl. 09.00-15.00 (Unionen, u.å). Det 

kan däremot skilja sig hur användandet av flexibel arbetstid får gå till. En del arbetstagare 

kan vara reglerade till att arbeta 8 timmar per dag medan andra endast är reglerade till att 

arbeta 40 timmar per vecka (Baltes et al., 1999). I Sverige krävs det antingen ett lokalt 

avtal om flextid eller ett uttalande från arbetsgivaren för att arbetstagare ska ha rätt till det 

(Unionen, u.å). I en studie av Kattenbach, Demerouti och Nachreiner (2010) om flexibla 

arbetstider har de studerat detta fenomen uppdelat i två dimensioner, ‘time-autonomy’, 

den anställdas möjlighet att variera sina arbetstider och ‘time-restriction’, arbetsgivarens 

användning av flexibel arbetstid, exempelvis genom övertid. Studien visade att det var 

viktigt för arbetstagaren att själv kunna bestämma över sina arbetstider.  

 

I föreliggande studie definierades flexibel arbetstid som att arbetstagaren själv kan 

bestämma vilka tider arbetet utförs, t.ex. välja att arbeta på kvällstid. Flexibel arbetstid 

handlade således om i vilken utsträckning deltagarna hade möjlighet att styra över sina 

arbetstider, om de helt själva kunde bestämma eller om det var reglerat av arbetsgivaren.  

 

Flexibel arbetsplats 

Flexibel arbetsplats har i tidigare forskning benämnts på olika sätt, exempelvis som 

distansarbete. Baruch (2001) definierade distansarbete som något som uppstår när en 

anställd utför hela eller en väsentlig del av arbetet från en fysisk plats skild från 

arbetsgivaren. Tidigare forskning har presenterat både för- och nackdelar med 

utnyttjandet av flexibel arbetsplats. En fördel med att erbjuda möjligheten till att de 

anställda själva får välja var arbetet ska utföras är att det visat sig upplevas positivt för 

anställda att själva kunna anpassa sin egen arbetsplats utifrån sina egna preferenser. En 

metaanalys som studerat detta fenomen har bland annat visat att det fanns positiva 

samband mellan flexibel arbetsplats och anställdas upplevda autonomi (Gajendran & 
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Harrison, 2007). En annan studie har visat att distansarbete bidrog till en upplevelse av 

ökad arbetsprestation och att detta påverkades genom effekten av upplevd autonomi 

(Müller & Niessen, 2019). Några nackdelar som forskning har lyft fram gällande flexibel 

arbetsplats är att övertidsarbete tenderar att öka när den anställda arbetar hemifrån (Peters, 

den Dulk, & van der Lippe, 2009). Andra nackdelar är social isolering och 

kommunikationsproblem (Baruch, 2001) och att detta skulle ha en negativ inverkan på 

kvaliteten på relationen mellan de anställda och/ eller i relationen gentemot chefer. 

Sådana konsekvenser har dock visat sig kunna reduceras genom att de anställda endast 

utnyttjar att arbeta från en annan plats till viss del, och inte varje dag. Detta kan vara 

särskilt fördelaktigt för personer som vill behålla goda personliga relationer till sina 

kollegor men som samtidigt vill ha möjligheten att kunna arbeta i lugn och ro från en 

annan plats utan att bli störd (Goodrich, 1990; Baruch, 2001). Eftersom alla individer är 

olika och kan ha olika förhållningssätt till vad som uppfattas som positivt, bör 

distansarbete endast utnyttjas frivilligt för att det ska vara till största möjliga fördel för 

individen (Baruch, 2001).  

 

I föreliggande studie har flexibel arbetsplats definierats som att arbetstagaren själv kan 

bestämma var arbetet ska utföras, exempelvis på kontoret, i bostaden eller under en resa. 

Flexibel arbetsplats handlade om i vilken utsträckning de anställda hade möjlighet att 

styra över arbetsplatsen eller om den var reglerad av arbetsgivaren. 

 

Flexibelt arbetsutförande 

I och med de förändrade villkoren på arbetsmarknaden, alltså att det blir allt mer upp till 

arbetstagarna själva att bestämma över arbetet, så ökar kraven på att de ska ansvara över 

och kunna planera sitt eget arbete (Allvin et al., 2006). Dimensionen arbetsutförande har 

tidigare studerats av Allvin, Mellner, Movitz och Aronsson (2012) dock med 

benämningen genomförande och definierades då som att arbetstagaren själv kan 

bestämma och styra över planeringen av arbetsprocessen. Detta begrepp är utvecklat från 

Karasek (1979) och Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll-, och stödmodell där 

kontroll bland annat innefattar frihet att bestämma hur arbetet ska utföras, som är en viktig 

komponent för att kunna hantera arbetsrelaterade krav. Upplevelsen av valfrihet och 

möjlighet att styra över sina handlingar är därför en viktig del för individen inom arbetet 

och har benämnts som arbetsautonomi. Hackman och Oldham (1980) definierade 

arbetsautonomi genom sin ‘job characteristics model’, som till vilken grad individen har 

frihet och möjlighet att självständigt kunna bestämma över hur arbetet ska utföras. 

Arbetsautonomi har delats upp i fyra olika dimensioner: arbetsmetod, arbetsplanering, 

arbetstid och arbetsplats (De Spiegelaere et al., 2016) där möjligheten att bestämma när 

och var arbetet utförs har tagits upp genom flexibel arbetstid och flexibel arbetsplats. 

Autonomi inom arbetsmetod och arbetsplanering definierades av Breaugh (1985) som 

den anställdas handlingsfrihet gällande hur arbetet utförs (metod och procedur) samt när 

det utförs (planering). Att känna autonomi över hur arbetet ska utföras och kunna 

bestämma upplägget för sina arbetsuppgifter har visat sig ha en positiv korrelation med 

arbetsengagemang och innovativt arbetsbeteende, alltså att den anställda bidrar med nya 

tankar och idéer till organisationen och arbetet i sig (De Spiegelaere et al., 2016).  

 

I och med att arbetsautonomi, genom metod och planering, har lyfts fram som 

betydelsefullt, var dimensionen arbetsutförande också viktig att lyfta fram i förhållande 

till det flexibla arbetet. Flexibelt arbetsutförande definierades i föreliggande studie som 
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att arbetstagaren själv hade möjlighet att besluta om hur arbetet skulle läggas upp, genom 

vad som skulle göras, hur det skulle genomföras, eller med vem arbetet skulle utföras. 

 

Graden av flexibilitet i arbetet 

Det som tidigare har varit reglerat och bestämt av arbetsgivaren är nu i större uträckning 

upp till arbetstagaren att bestämma och något som blivit allt mer oreglerat (Allvin, 2008). 

I en studie av Allvin med kollegor (2012) undersöktes de nya arbetsvillkoren och 

utsträckningen av dem på arbetsmarknaden. I studien delades deltagarna upp i olika 

nivåer av flexibilitet: oreglerad, lågreglerad och helreglerad, beroende på hur de kunde 

styra och bestämma upplägget för fyra olika dimensioner av arbetet: tid, rumslig position, 

genomförande och samarbete.  

 

Utifrån hur Allvin med kollegor (2012) gjort sin uppdelning kommer deltagare i 

föreliggande studie att klassas som lågreglerade om de inte är reglerade i någon eller 

endast i en av de tre dimensionerna: arbetstid, arbetsplats och arbetsutförande, och som 

högreglerade om de är reglerade i två eller i alla tre dimensioner. Däremot var inte 

studiens fokus på graden av flexibilitet i arbetet, utan på deltagarnas inställning till det, 

om de kände sig nöjda med den flexibilitetsnivå de hade. 

 

Nöjdhet med flexibilitet i arbetet 

Arbetstrivsel är en form av arbetsattityd och har definierats som en global positiv känsla 

över arbetet och olika delar av det (Spector, 1997). Att ha tillgång till flexibelt arbete har 

visat sig vara positivt korrelerat med arbetstrivsel (Baltes et al., 1999; Gajendran & 

Harrison, 2007; Mcnall et al., 2010). Det har även visat sig att autonomi hade en 

medierande effekt på sambandet mellan flexibelt arbete och arbetstrivsel (Gajendran & 

Harrison, 2007). I svensk litteratur benämns ofta arbetstrivsel i relation till att vara nöjd 

med arbetet i sin helhet, medan arbetstillfredsställelse ofta benämns i relation till nöjdhet 

med olika delar av arbetet, som exempelvis arbetsvillkor, chefer eller kollegor. Därmed 

är det möjligt att vara tillfredsställd med en, eller några aspekter av arbetet utan att vara 

det i alla (Aronsson et al., 2012). Nöjdhet med flexibilitet i arbetet kan således vara en 

del av arbetstrivseln i sin helhet.  

 

Kossek med kollegor (2006) har föreslagit att flexibilitet i arbetet bör studeras ur olika 

perspektiv och att den psykologiska upplevelsen bör separeras från den mer praktiska och 

objektiva definitionen. Två delar som den psykologiska upplevelsen bestod av var 

individens upplevda kontroll över när, var och hur arbetet utförs samt hur individen 

hanterade gränserna mellan arbete och privatliv (Kossek et al., 2006). Nöjdhet med 

flexibilitet i arbetet kan vara en del av den mer psykologiska aspekten av begreppet. 

 

I föreliggande studie definierades nöjdhet med flexibilitet i arbetet som i vilken 

utsträckning arbetstagaren kände sig nöjd med sina förutsättningar att själv kunna 

bestämma över när (arbetstid), var (arbetsplats), och hur (arbetsutförande) arbetet 

utfördes. 

 

Konflikt mellan arbete och privatliv 

Konflikten mellan arbete och privatliv har definierats som en rollkonflikt en person har 

mellan de två domänerna: arbetet och privatlivet (där framförallt familjen varit i fokus i 

domänen privatliv), genom att arbetsrollen kan vara svår att kombinera med familjerollen 
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(Greenhaus & Beutell, 1985). Det finns i huvudsak två strategier för hur gränserna mellan 

de två domänerna kan hanteras, dessa handlar om i vilken utsträckning individen väljer 

att antingen integrera domänerna eller att segmentera dem, alltså hålla dem åtskilda 

(Ashforth, Kreiner, & Fugate, 2000; Nippert-Eng, 1996). Studier som har undersökt 

gränshanteringen har visat att det inte var strategivalet som var av störst betydelse utan 

att det var upplevd kontroll över gränserna som hade en huvudeffekt på balansen mellan 

arbete och privatliv (Kossek et al., 2006; Kossek et al., 2012; Mellner et al., 2014). Något 

som har lyfts fram som avgörande för den upplevda gränskontrollen, är att vara 

segmenterare eller integrerare måste vara förankrat i hur individen vill ha det, och då inte 

bara hur det utspelar sig (Mellner et al., 2014).  

 

Konflikt mellan arbete och privatliv, har studerats ur olika synvinklar, antingen genom 

att arbetet påverkat familjelivet eller tvärtom, att familjelivet påverkat arbetet (Frone, 

Yardley, & Markel, 1997). En metaanalys presenterade att faktorer som hade med arbetet 

att göra, som exempelvis att spendera mer tid på arbetet och arbetsrelaterad stress hade 

större betydelse för att arbetet påverkade familjelivet än tvärtom. Även anställda som 

hade mindre stöd från kollegor och chefer eller ett mindre flexibelt schema upplevde en 

högre effekt av att arbetet påverkade familjelivet (Byron, 2005).  

 

När studier har undersökt detta fenomen tillsammans med flexibelt arbete har det uppstått 

tvetydiga resultat. En del studier har presenterat fördelar medan andra har presenterat 

nackdelar och kritiker menar att flexibilitet gällande när och var arbetet utförs inte alltid 

är så fördelaktigt för balansen mellan arbete och privatliv som det kan verka (Peters et al., 

2009). I en studie som har undersökt flexibel arbetstid utifrån två olika dimensioner, 

‘time-autonomy’ och ‘time-restriction’ framgick det att ‘time-autonomy’ hade en negativ 

effekt på konflikten (𝛽 = -0.22) och ‘time-restriction’ en positiv effekt (𝛽 = 0,57) samt att 

dessa två tillsammans förklarade 40% av variansen i upplevd konflikt (Kattenbach et al., 

2010). En studie som har undersökt flexibel arbetsplats har å ena sidan visat att det kan 

vara positivt för relationen mellan arbete och privatliv eftersom det kan medföra att den 

anställda upplever att det är lättare att kombinera de två när arbetet utförs i hemmet. 

Samma studie har å andra sidan även visat att flexibel arbetsplats tenderar att medföra 

mer övertidsarbete, vilket kan leda till en ökad konflikt mellan arbete och privatliv (Peters 

et al., 2009). En metaanalys har presenterat flexibel arbetsplats som ett sätt att möjliggöra 

en balans och undvika en konflikt mellan arbete och privatliv och visat att det generellt 

har en positiv inverkan på den upplevda konflikten (Gajendran & Harrison, 2007).  

 

En studie av Hill med kollegor (2010) visade att när individen själv får bestämma var 

arbetet utförs, så hade det en positiv inverkan för att minska konflikten mellan arbete och 

privatliv. Studien visade även att kombinationen av att ha flexibel arbetstid och att kunna 

arbeta hemifrån underlättade framförallt för småbarnsföräldrar. De kunde då gå tidigare 

från arbetet för att hämta barnen men sedan fortsätta att arbeta på kvällen, fast hemifrån. 

I en annan studie framgick det att vid stort familjeansvar så var sambandet mellan flexibelt 

arbete och konflikten mellan arbete och privatliv negativt. Studien visade även att flexibel 

arbetstid hade en starkare korrelation med att hantera de två domänerna (r = -0,23;  

p < 0,01), än vad flexibel arbetsplats hade (r = -0,08; ns) (Shockley & Allen, 2007).  

 

I föreliggande studie innebar konflikt mellan arbete och privatliv att en person hade svårt 

att kombinera de två domänerna och upplevde att de påverkade varandra negativt. Att ha 
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en hög konflikt innebar att inte ha balans mellan arbete och privatliv. Fokus i denna studie 

låg på arbetets påverkan på privatlivet och inte tvärtom. Begreppet privatliv har använts 

för att innefatta alla delar av livet som inte är arbete, som exempelvis familj, vänner, 

fritidsaktiviteter och andra intressen. 

 

Intentionen att byta arbete  

Intentionen att byta arbete är den anställdes benägenhet och tankar om att säga upp sig 

och byta arbete (Hellgren et al., 1997) och är även den definition som använts i 

föreliggande studie. Faktiska beteenden anses i allmänhet vara den omedelbara 

efterföljande händelsen av avsiktliga beteenden. Detta förklarades utifrån Fishbein och 

Ajzens (1975) teori ‘Theory of reasoned action’ som innebar att det faktiska beteendet 

påverkas av intentionen (avsiktligt beteende), som i sin tur påverkades av både egen 

attityd till beteende och subjektiva normer. En metaanalys av Steel och Ovalle (1984) har 

visat att det fanns en stark korrelation mellan intentionen att byta arbete och faktisk 

uppsägning (rc = 0,50). En anställds avsikt att säga upp sig kan därför anses vara en viktig 

prediktor för en uppsägning.  

 

Något som visat sig ha en stor betydelse för intentionen att byta arbete är arbetstrivsel. 

Studier har visat att en lägre arbetstrivsel samvarierar med ökad intention för uppsägning 

(Hellgren et al., 1997; Wright et al., 2014). Tidigare forskning som har undersökt 

sambandet mellan flexibelt arbete och intentionen att byta arbete har också visat att 

sambandet var negativt, d.v.s. att flexibilitet i arbetslivet minskade en anställds intention 

att säga upp sig (Mcnall et al., 2010; Onken-Menke, Nüesch, & Kröll, 2018).  Det har 

även visat sig att en anställd upplever sig vara respekterad av och värdefull för 

organisationen när flexibla möjligheter erbjuds (Cook, 2009) och att detta uppfattas som 

ett tecken på att organisationen bryr sig om de anställdas välbefinnande, vilket kan leda 

till en minskad intention för uppsägning (Masuda et al., 2012). Flexibla arbetsmöjligheter, 

så som exempelvis flexibel arbetsplats, kan således vara ett sätt att både minska de 

anställdas intention att byta arbete och i och med detta både spara in på eventuella 

kostnader och samtidigt erbjuda en attraktiv förmån för nya sökande (Saltzstein, Ting, & 

Saltzstein, 2001; Stavrou, 2005). Om en anställds intention att säga upp sig påverkas av 

flexibilitet kan det därför vara av betydelse för arbetsgivaren att anpassa sig till de 

anställdas önskemål om flexibilitet.  

 

Syfte och frågeställningar 

I föreliggande studie var det övergripande syftet att undersöka heltidsanställdas 

inställning till flexibilitet i arbetslivet, i form av hur nöjda de var gällande deras möjlighet 

att bestämma när, var och hur arbetet utfördes. Syftet var även att undersöka om det fanns 

ett samband mellan nöjdhet med flexibilitet i arbetet och eventuell konflikt mellan arbete 

och privatliv samt den anställdes eventuella intention att byta arbete. 

 

Studien hade tre frågeställningar: 

(I) Finns det en skillnad i nöjdhet, om individen känner sig nöjd med graden av flexibilitet 

i arbetet, mellan anställda som är låg- eller högreglerade?  

(II) Finns det ett samband mellan nöjdhet med graden av flexibilitet i arbetet och upplevd 

konflikt mellan arbete och privatliv? 

(III) Finns det ett samband mellan nöjdhet med graden av flexibilitet i arbetet och 

intention att byta arbete? 
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Studiens undersökningsdeltagare var heltidsanställda, och respondenter som arbetade 

deltid uteslöts från studien. Deltagarna rekryterades till studiens enkät genom personliga 

kontakter till studiens författare och en del av deltagarna delade även enkäten vidare till 

några av sina egna kontakter. Totalt deltog 147 personer, varav 90 kvinnor och 55 män 

samt två som inte uppgav något svar på frågan om kön. Det var tre personer som inte hade 

svarat på frågan om anställningsomfattning och som därför togs bort ur undersökningen. 

Det var även en person som ej lämnat svar på ett flertal frågor och därför togs även denna 

person bort. Analyserna i studien har därför gjorts på totalt 143 deltagare. Medelåldern 

var 38 år (SD = 12,68). Av deltagarna var det totalt ca 36% som hade hemmavarande 

barn, oavsett ålder på barnen, och 81% som var i en relation. Deltagarnas grad av 

flexibilitet var varierande, totalt var det ca 31% som bedömdes som lågreglerade, d.v.s. 

som i stor utsträckning själva kunde påverka sitt arbete.  

 

Alla deltagare hade inte svarat på samtliga frågor i enkätformuläret. På frågan om ålder 

saknades 25,2% av svaren men med anledning av att ålder inte är något som studerats i 

föreliggande studie har detta inte ansetts ha någon betydelse. Totalt var det ingen variabel 

som enskilt saknade värden större än 3,5% och dessa ansågs därför vara slumpmässiga. 

Författarna till denna studie har tagit hänsyn till de svar som saknades genom att endast 

analysera deltagare som svarat på alla aktuella frågor till respektive analys och därför 

skiljer sig antalet deltagare mellan de olika analyserna åt.  

 

Det etiska individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017) uppfylldes genom att det i början 

av enkätformuläret fanns information om studiens syfte, att svaren skulle hanteras 

konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt och att svaren endast skulle användas i 

uppsatssyfte. Kravet om samtycke uppfylldes genom att deltagarna valde att gå vidare 

från informationssidan och besvara enkäten. Deltagandet kunde när som helst avbrytas 

genom att stänga ner enkäten utan att svaren sparades och det var endast när deltagarna 

aktivt skickade in sitt formulär som svaren registrerades. Det har inte utgått någon 

ersättning för deltagande i studien. 

  

Material  

Datainsamlingen gjordes med hjälp av en enkät bestående av 30 frågor och påståenden. I 

enkätformuläret fanns det ett flertal bakgrundsfrågor samt både validerade skalor och ett 

fåtal icke-validerade frågor. Det fanns därmed fler frågor än vad som visade sig behövas 

till analyserna och totalt har 20 frågor använts. Frågorna besvarades genom självskattning 

och ingen fråga var obligatorisk. Den första delen av enkäten bestod av åtta 

bakgrundsfrågor om bland annat kön och ålder. Två av dessa frågor gällde deltagarnas 

livssituation, en om civilstånd och en om hemmavarande barn. Singel kodades som 1 och 

i relation samt sambo/ gift som 2. Inga hemmavarande barn kodades som 1 och 

hemmavarande barn kodades som 2. Utöver dessa bakgrundsfrågor ställdes även frågor 

om deltagarnas arbetssituation, exempelvis anställningsomfattning samt om de var 

egenföretagare. Frågan om deltagaren var egenföretagare fanns med för att kunna 

kontrollera eventuella skillnader i grad av flexibilitet och kunna sortera bort “extremer”. 

Detta eftersom egenföretagare kan ha en ovanligt hög flexibilitet jämfört med arbetstagare 

som har en arbetsgivare. Däremot så gav det inga särskilda effekter när egenföretagare 
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exkluderades från analyserna vilket gjorde att de 9 deltagare som var egenföretagare, 

räknades med som deltagare även om de inte var anställda och i föreliggande studie har 

benämningen heltidsanställda använts för samtliga deltagare. 

 

Flexibelt arbete. Flexibelt arbete mättes med tre påståenden. Varje påstående 

speglade en dimension av flexibilitet i arbetet, något som från början operationaliserats 

av Allvin med kollegor (2012). Dessa tre påståenden har modifierats utifrån ett validerat 

frågeformulär framtaget för att mäta det flexibla arbetet av doktoranden J. Edvinsson 

(personlig kommunikation, 15 november, 2019). Påståendena var: (1) arbetstid: “Jag kan 

själv bestämma vilka tider jag arbetar (t.ex. genom att välja att jobba på kvällstid)”, (2) 

arbetsplats: “Jag kan själv bestämma var jag utför mitt arbete (t.ex. på kontoret, i min 

bostad eller under resa)”, och (3) arbetsutförande: “Jag kan själv besluta om hur mitt 

arbete ska läggas upp (t.ex. vad som skall göras, hur det skall göras, eller vilka jag skall 

arbeta tillsammans med)”. I Edvinssons frågeformulär fanns det från början sju 

påståenden om möjligheten till ett flexibelt arbete där fyra av dem valdes bort i 

föreliggande studie. I Edvinssons påstående om arbetstid fanns en specificering för “en 

viss dag”, som har tagits bort i denna studie. Det gjordes för att den flexibla arbetstiden 

inte skulle vara begränsad till en dag utan även gälla för att exempelvis arbeta fler timmar 

en dag och därmed färre en annan så att den totala arbetstiden för veckan blir densamma, 

men uppdelat efter eget önskemål. Deltagarna svarade på påståendena gällande hur 

flexibelt arbete de hade genom en Likertskala med fem steg, där 1 motsvarade Instämmer 

inte alls och 5 motsvarade Instämmer helt. Ju högre siffra deltagarna uppgav, desto mer 

flexibilitet i arbetet hade de. Poäng 1 till 3 bedömdes som att deltagaren var reglerad, att 

arbetsgivaren bestämde i större utsträckning, och poäng 4 till 5 bedömdes som oreglerad, 

att arbetstagaren bestämde i större utsträckning. En deltagare som inte var reglerad i 

någon, eller endast i en dimension, bedömdes som lågreglerad och kodades som 1 medan 

en deltagare som var reglerad i två eller tre dimensioner bedömdes som högreglerad och 

kodades som 2.  

 

Nöjdhet. Nöjdhet med flexibilitet i arbetet bestod till en början av nio frågor, varav 

endast tre av dem användes till analyserna. Detta valdes för att de sex frågor som togs 

bort var egenformulerade av studiens författare och hade en svag Cronbach’s alfa 

tillsammans med de tre frågor som till slut användes. Dessa tre frågor hämtades från J. 

Edvinssons (personlig kommunikation, 15 november, 2019) frågeformulär och 

modifierades på samma sätt som frågorna gällande det flexibla arbetet. Frågorna som 

ställdes var: (1) arbetstid: “Hur nöjd är du med dina förutsättningar att själv kunna 

bestämma vilka tider du arbetar (t.ex. genom att välja att jobba på kvällstid)”, (2) 

arbetsplats: “Hur nöjd är du med dina förutsättningar att själv kunna bestämma var du 

utför ditt arbete (t.ex. på kontoret, i min bostad eller under resa)”, och (3) arbetsutförande: 

“Hur nöjd är du med dina förutsättningar att själv kunna besluta om hur ditt arbete ska 

läggas upp (t.ex. vad som skall göras, hur det skall göras, eller vilka du skall arbeta 

tillsammans med)”. Dessa besvarades genom en Likertskala med fem steg, där 1 

motsvarade Inte alls nöjd och 5 motsvarade Absolut nöjd och de fick en nöjdhetspoäng 

för varje dimension: arbetstid, arbetsplats och arbetsutförande. Ju högre siffra deltagarna 

uppgav, desto mer nöjda var de med graden av flexibilitet i arbetet.  

 

Arbetstrivsel. För variabeln arbetstrivsel användes en tre item-skala, med 

exempelvis: “Jag trivs på mitt arbete“ som påstående. Alla tre item besvarades genom en 
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Likertskala med fem steg, där 1 motsvarade Instämmer inte alls och 5 motsvarade 

Instämmer helt (Brayfield & Rothe, 1951). Måttet har tidigare validerats på svenska 

(Hellgren et al., 1997). Ett medelvärde beräknades för dessa tre item, vilket blev 

respektive deltagares poäng. Cronbach’s alfa för denna skala var 0,91.  

 

Med anledning av att nöjdhet med flexibilitet i arbetet och arbetstrivsel kan vara 

relaterade till varandra, kontrollerades detta genom en faktoranalys (principal axis 

factoring). Denna påvisade två olika faktorer, en för frågorna om arbetstrivsel och en om 

frågorna om nöjdhet. Arbetstrivsel och nöjdhet med flexibilitets-dimensionerna handlar 

således om olika delar och mättes därför med olika variabler. 

 

Konflikt mellan arbete och privatliv. Konflikten mellan arbete och privatliv mättes 

med ett svenskt översatt och validerat mätinstrument: Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire version II (COPSOQ II) (Berthelsen, Westerlund, & Søndergård 

Kristensen, 2014). Detta bestod av fyra item, ett exempel var: “Känner du att ditt arbete 

tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt?”. Alla item besvarades med 

en skala bestående av fyra alternativ där varje alternativ fick en poäng mellan 0 och 100. 

Alternativet Ja, helt säkert motsvarade 100, Ja, till viss del motsvarade 66,6, Ja, men bara 

lite motsvarade 33,3 och alternativet Nej, inte alls motsvarade 0. För dessa fyra item 

beräknades ett medelvärde, där en hög poäng innebar att det fanns en konflikt mellan 

arbete och privatliv. Cronbach’s alfa för denna skala var 0,82.  

 

Intentionen att byta arbete. Till denna variabel användes en tre item-skala som 

besvarades på en Likertskala med fem steg, där 1 motsvarade Instämmer inte alls och 5 

motsvarade Instämmer helt. Ett exempel på item var “Jag känner att jag skulle kunna 

lämna det här jobbet” (Sjöberg & Sverke, 2000). Skalan har översatts till svenska av 

föreliggande studies författare. Ett medelvärde beräknades vilket blev respektive 

deltagares poäng för variabeln. Cronbach’s alfa för denna skala var 0,84. 

 

Procedur  

Undersökningsdeltagarna kontaktades av studiens författare via sms, mail och chatt-

funktioner på sociala medier. Genom en länk som skickades till deltagarna kunde de ta 

del av det internetbaserade enkätformuläret och besvara enkäten. Deltagandet var 

tillgängligt antingen via dator eller annan mobil enhet vilket gjorde det möjligt för 

respondenterna att kunna besvara enkäten från valfri plats och på valfri tid.  

 

I inledningen av enkätformuläret fanns en beskrivning av studiens syfte och att enkäten 

skulle ta mellan fem och åtta minuter att besvara. Eftersom aktuell population var 

heltidsanställda, fick de deltagare som svarade att de arbetade deltid automatiskt ett 

meddelande om att studien endast riktade sig till de som arbetade heltid och att de därför 

inte behövde slutföra enkäten. Om en deltagare skulle ha några frågor, fanns det i den 

inledande informationen även kontaktuppgifter till studiens författare.  

 

Plattformen för enkäten var Survey&Report (Artologik) och enkättypen var publik. Det 

innebar att alla som fick ta del av länken kunde besvara den och inte endast de som fått 

en egen inbjudan. Denna enkättyp användes för att länken lättare skulle kunna spridas 

och för att på så vis få in fler respondenter. Enkäten var öppen för deltagande i totalt 14 

dagar. Samtliga svar överfördes därefter till statistikprogrammet SPSS för analys.  
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Databearbetning  

Studien hade tre olika frågeställningar, den första analyserades genom tre oberoende  

t-test mellan de två grupperna: låg- respektive högreglerade, ett t-test för vardera 

flexibilitets-dimension. För alla tre t-test utfördes även Levene’s test för att undersöka om 

kravet för homogena populationsvarianser inom respektive grupp var uppfyllt. För 

dimensionen arbetstid blev Levene’s test signifikant och resultatet av detta t-värde 

presenterades därför med korrigerade frihetsgrader. För de andra två dimensionerna 

behövde frihetsgraderna inte korrigeras, utan villkoret för homogena 

populationsvarianser kunde antas vara uppfyllt.  

 

Studiens andra frågeställning analyserades genom en hierarkisk multipel 

regressionsanalys, i ett första steg var nöjdhet i de tre flexibilitets-dimensionerna: 

arbetstid, arbetsplats och arbetsutförande de oberoende variablerna samt konflikt mellan 

arbete och privatliv den beroende variabeln. I ett andra steg kontrollerades deltagarnas 

livssituation för att undersöka om det var en bidragande faktor till sambandet. 

Livssituation kontrollerades genom civilstånd och om deltagarna hade hemmavarande 

barn eller inte. Studiens tredje frågeställning analyserades även den genom en hierarkisk 

multipel regressionsanalys av de oberoende variablerna nöjdhet med de tre flexibilitets-

dimensionerna samt den beroende variabeln intentionen att byta arbete, i ett första steg. 

Till denna analys tillämpades variabeln arbetstrivsel i ett andra steg, som en 

kontrollvariabel för att undersöka hur variablerna påverkades när denna lades in.  

 

 

Resultat 

 

Antal deltagare som var låg- respektive högreglerade, kopplat till hur nöjda de var med 

sin flexibilitet i respektive dimension presenteras i Tabell 1. Där framgår det att anställda 

som var lågreglerade upplevde en högre nivå av nöjdhet än anställda som var 

högreglerade, i alla tre flexibilitets-dimensioner. 

 

Tabell 1. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) över upplevelse av nöjdhet, totalt 

och i respektive flexibilitets-dimension, fördelat på om de är låg- eller högreglerade.  

 Lågreglerade (n = 43) Högreglerade (n = 97) 

 M SD M SD 

Flexibelt arbete (totalt) 4,18 0,60 3,31 0,88 

Flexibel arbetstid 4,30 0,64 3,24 1,08 

Flexibel arbetsplats 4,05 1,00 3,07 1,18 

Flexibelt arbetsutförande 4,19 0,85 3,63 0,89 
N = 140 

 

För att besvara Frågeställning I gjordes tre oberoende t-test som alla erhöll en statistiskt 

signifikant skillnad mellan låg- och högreglerades nöjdhet i de tre dimensionerna: flexibel 

arbetstid t127 = 7,28 (p < 0,001), flexibel arbetsplats t138 = 4,73 (p < 0,001), och flexibelt 

arbetsutförande t138 = 3,45 (p < 0,001). Anställda som var lågreglerade var mer nöjda med 

aktuell flexibilitetsnivå än anställda som var högreglerade. Av de tre olika jämförelserna 

var det nöjd med flexibel arbetstid som hade störst effekt (d = 1,09) mellan grupperna 

låg- och högreglerade. Effekten mellan grupperna gällande flexibel arbetsplats var också 

stor (d = 0,93) medan effekten gällande flexibel arbetsutförande endast var måttlig  
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(d = 0,60). För denna, och övriga signifikansprövningar har en alfanivå på 5% (⍺ = 0,05) 

använts. 

 

Korrelationer mellan de variabler som ingår i studien presenteras i Tabell 2. Graden av 

reglering i arbetet korrelerade negativt med arbetstrivsel (p < 0,001). Det var ett positivt 

samband mellan att vara nöjd med det flexibla arbetet och arbetstrivsel, inom respektive 

flexibilitets-dimension: arbetstid, arbetsplats och arbetsutförande (p < 0,001). Att vara 

nöjd korrelerade negativt med upplevelsen av konflikt mellan arbete och privatliv i alla 

tre dimensioner var för sig, där alla korrelationer var statistiskt signifikanta. Det fanns 

även ett negativt samband mellan att vara nöjd, i respektive flexibilitets-dimension, och 

intentionen att säga upp sig (p < 0,001). Av de tre dimensionerna var det nöjdhet med 

flexibel arbetsplats som hade starkast korrelation både med konflikt mellan arbete och 

privatliv (r = -0,23; p < 0,01) samt intentionen att byta arbete (r = -0,54; p < 0,001).
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Tabell 2. Bivariata korrelationer (Pearsons r) samt medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) över alla studerade variabler.  

  M SD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Civilstånda 

 

1,82 0,39          

2. Hemmavarande 

barnb 

1,37 0,49 ,28**         

3. Graden av 

regleringc 

1,70 0,46 ,12 -,01        

4. Nöjd flexibel  

arbetstid 

3,61 1,08 -,14 -,07 -,46***       

5. Nöjd flexibel  

arbetsplats 

3,37 1,23 -,07 -,07 -,37*** ,71***      

6. Nöjd flexibelt  

arbetsutförande 

3,83 0,91 ,02 ,10 -,27** ,44*** ,48***     

7. Konflikt, arbete 

och privatlivd  

 

35,71  27,24 -,16 -,11 ,12 -,20* -,23** -,23**    

8. Intention att  

byta arbete  

2,45 1,21 ,03 ,05 ,24** -,36*** -,54*** -,33*** ,35***   

9. Arbetstrivsel  

 

3,93 0,93 -,09 ,02 -,32*** ,43*** ,49*** ,40*** -,38*** -,69***  

N = 132. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
a Civilstånd 1 = singel, 2 = i relation samt sambo/gift 
b Hemmavarande barn 1 = inga hemmavarande barn, 2 = hemmavarande barn 
c Graden av reglering 1 = lågreglerad, 2 = högreglerad 
d 

Konflikt mellan arbete och privatliv 0 = nej, inte alls; 33,30 = ja, men bara lite; 66,60 = ja, till viss del; 100 = ja, helt säkert 
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Frågeställning II besvarades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys. I 

första steget (Modell 1) analyserades tre oberoende variabler (faktorer): nöjdhet med 

flexibel arbetstid, nöjdhet med flexibel arbetsplats samt nöjdhet med flexibelt 

arbetsutförande mot den beroende variabeln konflikt mellan arbete och privatliv. 

Regressionsmodellen var statistiskt signifikant (F3,131 = 3,55; p = 0,016). Variansen i 

nöjdhet av de tre dimensionerna förklarade tillsammans 5% av variansen i konflikt mellan 

arbete och privatliv (R2 justerat = 0,05). Alla tre B-koefficienter var negativa vilket 

innebär att för varje enhet av nöjdhet i de tre dimensionerna så minskar konflikten, 

däremot så var ingen av de enskilda faktorerna statistiskt signifikanta, se redovisning i 

Tabell 3.  

  

I det andra steget (Modell 2) utökades analysen med två kontrollvariabler kopplade till 

livssituation: civilstånd och hemmavarande barn. Detta bidrog till en liten men icke-

signifikant förändring av den multipla korrelationskoefficienten och den totala variansen 

i konflikt mellan arbete och privatliv förklarades med ytterligare 3 procentenheter  

(F2,129 = 2,298; p = 0,11). Att ha hemmavarande barn eller att vara i en relation ger inte 

någon vidare förklaring av konflikten. De tre B-koefficienterna för nöjdhet var 

fortfarande negativa men förändrades inte avsevärt från Modell 1. Även de två tillkomna 

B-koefficienterna: civilstånd och hemmavarande barn var negativa vilket innebär att vara 

i en relation och att ha hemmavarande barn minskar konflikten. Däremot så var ingen av 

de enskilda faktorerna statistiskt signifikanta, trots att regressionsmodellen var det  

(F5,129 = 3,09; p = 0,011), se redovisning i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Hierarkisk multipel regressionsanalys med konflikt mellan arbete och privatliv 

som beroende variabel. B: Ostandardiserade koefficienter (standardfel). 𝛽 (Beta): 

Standardiserade koefficienter.  
 Modell 1 Modell 2 

 B (standardfel) 𝛽 B (standardfel) 𝛽 

Nöjdhet flexibel:     

   Arbetstid -0,39 (3,09) -0,02 -1,28 (3,09) -0,05 

   Arbetsplats -3,50 (2,77) -0,16 -3,51 (2,75) -0,16 

   Arbetsutförande -4,56 (2,90) -0,15 -3,89 (2,90) -0,13 

Livssituation:     

   Civilstånda
   -10,35 (6,24) -0,12 

   Hemmavarande barnb   -4,19 (4,91) -0,08 

     

R2 (justerat) 0,05  0,07  

∆R2   0,03  
N = 135. Inga resultat var signifikanta.  
a Civilstånd 1 = singel, 2 = i relation samt sambo/gift 

b
 Hemmavarande barn 1 = inga hemmavarande barn, 2 = hemmavarande barn 

 

Frågeställning III besvarades också med hjälp av en hierarkisk multipel 

regressionsanalys. I första steget (Modell 1) analyserades tre oberoende variabler 

(faktorer): nöjdhet med flexibel arbetstid, nöjdhet med flexibel arbetsplats samt nöjdhet 

med flexibelt arbetsutförande mot den beroende variabeln intentionen att byta arbete. 

Regressionsmodellen var statistiskt signifikant (F3,132 = 17,07; p < 0,001). Tillsammans 

förklarade variansen i de tre faktorerna 26% av variansen i intentionen att byta arbete  
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(R2 justerat = 0,26). Av de tre flexibilitets-dimensionerna var det endast nöjdhet med 

flexibel arbetsplats som enskilt var statistiskt signifikant och det var även den som var 

viktigast för att predicera intentionen att byta arbete (𝛽 = -0,57). Om upplevd nöjdhet av 

den flexibla arbetsplatsen ökade med en enhet, så minskade intentionen att byta arbete, 

se redovisning i Tabell 4. Den partiella korrelationen mellan faktorn nöjdhet med flexibel 

arbetsplats och den beroende variabeln intention att byta arbete var -0,42. Genom att 

konstanthålla de två andra faktorerna, kunde variansen i nöjdhet med flexibel arbetsplats 

förklara 18% av variansen i intentionen att byta arbete. 

 

I det andra steget (Modell 2) utökades analysen med arbetstrivsel som kontrollvariabel. 

Detta bidrog till en förändring av den multipla korrelationskoefficienten och den totala 

andelen förklarad varians i intention att byta arbete ökade med ytterligare  

26 procentenheter (F1,131 = 74,27; p < 0,001) och förklarade därmed totalt 53% av 

variansen i intentionen att byta arbete (R2 justerat = 0,53). Även denna regressionsmodell 

var statistiskt signifikant (F4,131 = 38,47; p < 0,001). I denna modell var det variablerna 

nöjdhet med flexibel arbetsplats och arbetstrivsel som var statistiskt signifikanta som 

enskilda faktorer och som predicerade en minskning av intentionen att byta arbete. Av 

dessa två var arbetstrivsel (𝛽 = -0,59) den faktor som var mest betydelsefull för att 

predicera intentionen, se redovisning i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Hierarkisk multipel regressionsanalys med intention att byta arbete som 

beroende variabel. B: Ostandardiserade koefficienter (standardfel). 𝛽 (beta): 

Standardiserade koefficienter.  

 Modell 1 Modell 2 

 B (standardfel) 𝛽 B (standardfel) 𝛽 

Nöjdhet flexibel:     

   Arbetstid 0,12 (0,12) 0,11 0,17 (0,09) 0,16 

   Arbetsplats -0,57*** (0,11) -0,57 -0,37*** (0,09) -0,38 

   Arbetsutförande -0,08 (0,11) -0,06 0,05 (0,09) 0,04 

Arbetstrivsel   -0,77*** (0,09) -0,59 

     

R2 (justerat) 0,26  0,53  

∆R2    0,26***  
N = 136. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 

 

Diskussion  

 

Syftet i studien var dels att undersöka hur nöjda heltidsanställda var i de tre flexibilitets-

dimensionerna: flexibel arbetstid, flexibel arbetsplats samt flexibelt arbetsutförande, och 

dels att undersöka om detta hade ett samband med upplevd konflikt mellan arbete och 

privatliv samt med intentionen att byta arbete. De huvudsakliga resultaten från denna 

studie visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i nöjdhet mellan att vara låg- 

respektive högreglerad i alla tre dimensioner. Mellan nöjdhet med de tre flexibilitets-

dimensionerna tillsammans, och konflikten mellan arbete och privatliv visade 

regressionsmodellen att det var ett statistiskt signifikant samband och de förklarade 

tillsammans 5% av variansen i upplevd konflikt. Däremot så var inget av sambanden, 

mellan de enskilda faktorerna och konflikten, statistiskt signifikanta. Mellan nöjdhet med 
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de tre flexibilitets dimensionerna tillsammans och intentionen att byta arbete visade 

regressionsmodellen att det var ett statistiskt signifikant samband och de förklarade 

tillsammans 26% av variansen i intentionen att byta arbete. Däremot så var det endast 

nöjdhet med flexibel arbetsplats som enskilt var statistiskt signifikant. När arbetstrivsel 

lades till som kontrollvariabel, förklarades totalt 53% och arbetstrivsel hade därmed en 

stor betydelse för intentionen att byta arbete.  

 

Nöjdhet i de tre flexibilitets-dimensionerna  

Med anledning av att denna studie har fokuserat på om den anställde känner sig nöjd med 

graden av flexibilitet i arbetet och inte flexibiliteten i sig, blir det svårare att jämföra med 

tidigare forskning. Trots detta, är det rimligt att personer som upplever en högre grad av 

flexibilitet, och därmed större möjlighet att kunna påverka när, var och hur arbetet utförs, 

skulle vara mer nöjda med sin arbetssituation än de som inte har samma möjlighet, 

eftersom autonomi är viktigt för individen i arbetet (Hackman & Oldham, 1980). Att 

personer med högre flexibilitet är mer nöjda kan anses gå i linje med tidigare forskning 

som har visat att flexibelt arbete samvarierar med arbetstrivsel och att sambandet 

påverkas av upplevd autonomi (Gajendran & Harrison, 2007). Något som däremot är 

viktigt att ha i åtanke är hur indelningen av låg- respektive högreglerande har gjorts och 

att detta kan ha påverkat resultatet till att det var just de lågreglerade som var mest nöjda. 

Däremot i en representativ studie över Sveriges arbetsmarknad av Allvin med kollegor 

(2012) så framgick det att 38% av arbetstagarna var lågreglerade och därför skulle 

motsvarande andel lågreglerade arbetstagare i denna studie (31%), kunna anses som en 

representativ fördelning. Det som Allvin med kollegor (2012) däremot tar upp är 

skillnaden mellan olika sektorer och branscher, något som inte har presenterats i denna 

studie men som eventuellt hade kunnat bidra med en vidare förståelse för vilka 

arbetstagare som var nöjda med flexibiliteten i sitt arbete.  

 

Nöjdhet i de tre flexibilitets-dimensionerna och konflikten mellan arbete och privatliv 

Tidigare forskning om flexibilitet i arbetet har visat på olika utfall av sambandet med 

konflikten mellan arbete och privatliv (Peters et al., 2009). I föreliggande studie visade 

den bivariata korrelationen, mellan vilken grad av reglering arbetstagaren hade och 

konflikten, ett icke-signifikant samband och denna studie kan därmed inte bidra till någon 

ytterligare förståelse för sambandet. Arbetstagare som kände sig nöjda med sitt flexibla 

arbete tenderade att uppleva en lägre konflikt mellan arbetet och privatlivet. Däremot 

visade en vidare analys av detta på en väldigt låg förklaringsgrad (5%). En så pass låg 

förklaringsgrad, innebär att 95% av variansen i konflikten kan förklaras av något annat 

än nöjdhet i de tre flexibilitets-dimensionerna. Detta verkar därmed inte ha någon praktisk 

signifikans och inte vara det som är viktigt för den upplevda konflikten mellan arbetet 

och privatlivet, något som en del tidigare studier kring den faktiska flexibilitetsnivån 

däremot har visat (Gajendran & Harrison, 2007; Kattenbach et al., 2010). En förklaring 

till detta skulle kunna vara att den upplevda konflikten generellt rapporterades som 

relativt låg och att om individen kände sig nöjd med flexibilitets-dimensionerna bidrog 

detta inte till någon skillnad för konflikten. Det skulle också kunna bero på att personer 

som är nöjda inte arbetar så mycket övertid vilket tidigare studier har lyft fram som en 

orsak till en ökad konflikt (Peters et al., 2009). Övertid har däremot inte studerats och kan 

därför endast lyftas fram som en eventuell förklaring.  
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Många studier som har undersökt konflikten mellan arbete och privatliv, har fokuserat på 

gränsstrategierna och har lyft fram att ha kontroll över gränserna är av stor betydelse för 

den upplevda konflikten (Kossek et al., 2006; Kossek et al., 2012; Mellner et al., 2014). 

Kossek med kollegor (2006) utvidgande Karaseks (1979) och sedan Karasek och 

Theorells (1990) definition av kontroll till att omfatta problem relaterade till både arbetet 

och familjen. De menade att det var viktigt att ha kontroll över de båda domänerna samt 

att det var viktigt att ha kontroll över när, var och hur arbetet skulle utföras. Att vara nöjd 

med sin flexibilitet skulle eventuellt kunna hänga ihop med upplevd kontroll eftersom 

autonomi i arbetet har visat sig vara viktigt för individen (Hackman & Oldham, 1980). 

Ur det perspektivet verkar resultaten i denna studie inte gå i linje med tidigare forskning. 

Studierna har däremot fokuserat på olika delar av flexibilitet vilket skulle kunna vara en 

orsak till att resultatet inte verkar stämma överens med tidigare fynd. Detta bör däremot 

undersökas vidare för att få en större förståelse för hur viktigt det är för den upplevda 

konflikten att vara nöjd med sin flexibilitetsnivå.  

 

En tidigare studie som undersökt flexibelt arbete i förhållande till konflikten mellan arbete 

och privatliv visade att flexibel arbetstid var viktigare än flexibel arbetsplats (Shockley 

& Allen, 2007). Även om förklaringsgraden i föreliggande studie var väldigt låg, visade 

det däremot att det var viktigare att vara nöjd med flexibilitetsnivån i arbetsplats och 

arbetsutförande än att vara nöjd med flexibilitetsnivån i arbetstid. Ingen av de enskilda 

faktorerna var däremot statistiskt signifikanta och det går därför inte att vara säkra på om, 

eller hur mycket de enskilda faktorerna påverkar konflikten mellan arbete och privatliv i 

populationen. Att regressionsmodellen blev statistiskt signifikant men ingen av de 

enskilda faktorerna blev det, kan bero på att faktorerna korrelerade för högt med varandra. 

Däremot så kontrollerades det för multikollinearitet men då både Variance Inflation 

Factor (VIF) och toleransvärdena var över respektive under det kritiska värdet (Borg & 

Westerlund, 2012) bedömdes dessa som acceptabla. 

 

Regressionsanalysen utökades även för att kontrollera om livssituation, bestående av 

civilstånd och hemmavarande barn, bidrog till någon vidare förklaring, vilket det inte 

gjorde. Detta innebär att ha hemmavarande barn eller att vara i en relation inte verkar ha 

någon effekt på konflikten. En tidigare studie gällande flexibelt arbete och konflikt mellan 

arbete och privatliv har visat att det fanns ett negativt samband när deltagarna hade ett 

stort familjeansvar (Shockley & Allen, 2007). Varken detta, eller att flexibel arbetstid och 

flexibel arbetsplats skulle vara något som underlättade för framförallt småbarnsföräldrar, 

som en annan studie har visat (Hill et al., 2010), är därmed inget som kan bekräftas genom 

föreliggande studie. En anledning till att föreliggande studie kan ha fått ett resultat som 

skiljer sig från tidigare forskning är att olika kontrollvariabler för familjedomänen använts 

i olika studier. I föreliggande studie kontrollerades livssituation genom civilstånd och 

hemmavarande barn, oavsett ålder, medan andra studier kontrollerat för familjeansvar 

utifrån att endast ha hemmavarande barn under 5 år (Hill et al., 2010) eller utifrån hur 

ofta man utför olika sysslor i hemmet och om man delade det ansvaret med någon annan 

(Shockley & Allen, 2007).  

  

Nöjdhet i de tre flexibilitets-dimensionerna och intentionen att byta arbete 

Högreglerade arbetstagare tenderade att ha en högre intention att byta arbete, vilket går i 

linje med tidigare forskning (Mcnall et al., 2010; Onken-Menke et al., 2018). Nöjdhet i 

de tre flexibilitets-dimensionerna förklarade tillsammans en fjärdedel av variansen i 
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intentionen att byta arbete och verkar alltså också ha en inverkan på intentionen. Det var 

däremot endast en av de tre dimensionerna, nämligen flexibel arbetsplats, som enskilt 

hade ett statistiskt signifikant samband med intentionen att byta arbete. Något som även 

är värt att påpeka är att det var nöjd med flexibel arbetsplats som hade en effekt på 

intentionen och som var negativ, d.v.s. som minskade intentionen att byta arbete. Detta 

kan ha att göra med de nackdelar som har presenterats tidigare, som att flexibel arbetsplats 

kan innebära mer övertid och leda till social isolering (Baruch, 2001; Peters et al., 2009). 

Att vara nöjd med just den flexibla arbetsplatsen kan därför ha störst påverkan på 

intentionen och kan ses som viktigast medan att vara nöjd med flexibiliteten i de andra 

två faktorerna inte har samma påverkan. Eventuellt kan även detta resultat ha uppstått på 

grund av multikollinearitet. Däremot så kontrollerades både VIF och toleransvärdena, 

men även dessa bedömdes som godkända då värdena var över respektive under den 

kritiska gränsen (Borg & Westerlund, 2012). De tre oberoende variablerna korrelerade 

dock medelstarkt och starkt med varandra vilket kan ha påverkat resultatet. För om de 

bivariata korrelationerna, där alla tre variabler var negativt och signifikant korrelerat med 

intentionen att byta arbete, jämförs med utfallet i regressionsanalysen visar det på olika 

resultat. Anledningen till att nöjdhet i de tre flexibilitets-dimensionerna undersöktes 

separat var för att se vilken av de tre som hade störst effekt och som var viktigast för 

studiens beroende variabler. De undersöktes även separat för att, även om de har med 

varandra att göra så handlar arbetstiden, arbetsplatsen och arbetsutförandet om tre 

separata delar av det flexibla arbetet. Om de hade analyserats som en gemensam variabel 

kan dock utfallet blivit annorlunda, något som är viktigt att ha i åtanke.  

 

När arbetstrivsel kontrollerades i regressionsanalysen så ökade den totala andelen 

förklarad varians och det var även den variabeln som enskilt var viktigast för att predicera 

en minskning av intentionen att byta arbete, något som stödjer den tidigare forskningen 

om ett negativt samband (Hellgren et al., 1997; Wright et al., 2014). Arbetstrivsel har 

både diskuterats som en helhet över arbetet men även som tillfredsställelse över specifika 

delar (Aronsson et al., 2012). I och med detta skulle nöjdhet, d.v.s. tillfredsställelse, med 

de tre flexibilitets-dimensionerna kunna vara en del av arbetstrivseln i sin helhet. Detta är 

ett antagande som stöds av att nöjdhet i de tre flexibilitets-dimensionerna var för sig 

korrelerade medelstarkt med arbetstrivsel men en faktoranalys visade ändå två separata 

faktorer, en för arbetstrivsel och en för nöjdhet med flexibiliteten. Med anledning av detta 

verkar studiens resultat, att nöjdhet i de tre flexibilitets-dimensionerna bidrar med en så 

pass stor andel förklaring till intentionen att byta arbete, gå i linje med den tidigare 

forskningen om att arbetstrivsel är negativt korrelerat med intentionen att byta arbete 

(Hellgren et al., 1997; Wright et al., 2014).  

 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie har flera signifikansprövningar utförts vilket kan innebära problem, 

det s.k. massignifikansproblemet. Det kan vara så att det blivit statistiskt signifikant men 

att det egentligen inte skulle blivit det, ett typ I-fel. Detta är viktigt att påtala eftersom 

studiens författare valde att inte göra några korrigeringar för detta och den totala risken 

för typ I-fel är därför högre än den valda alfanivån på 5%. 

 

Föreliggande undersökning var en icke-experimentell design som utfördes genom en 

tvärsnittsstudie. I och med detta går det inte att säga något om riktningen på de samband 

som observerats, vilket är en begränsning med studien. Det är därför inte möjligt att säga 
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att graden av flexibilitet i arbetet är det som påverkar upplevd nöjdhet eller att det är 

nöjdhet som påverkar eventuell konflikt mellan arbete och privatliv eller eventuell 

intention att byta arbete, utan det skulle även kunna vara tvärtom. Det går inte heller att 

säga något om orsakssamband eftersom vi (studiens författare) inte kan vara säkra på att 

det inte finns några andra bakomliggande variabler, än de som undersökts, som har 

påverkat sambanden. Anledningen till att vi ändå valde att göra en tvärsnittsstudie var att 

det bedömdes som det bästa sättet utifrån de givna förutsättningarna. Det var även 

forskningsämnet arbets- och organisationspsykologi som styrde valet eftersom 

föreliggande studie handlade om de anställdas inställning till det flexibla arbetet. Ett 

alternativ, om möjligheten fanns, skulle istället vara att använda longitudinell data för att 

då eventuellt kunna uttala sig om riktningen på sambanden och andra eventuella 

bakomliggande variabler. 

 

En annan begränsning med föreliggande studie var att ett icke-slumpmässigt urval 

användes, däremot så gjordes detta för att kunna komma åt tillgängliga personer som hade 

möjlighet att delta. En nackdel med detta är dock att det blir svårt att kunna generalisera 

resultaten till den faktiska populationen eftersom det inte är säkert att urvalet har täckt 

upp en tillräckligt stor del av den spridning som kan finnas i populationen. Det betyder 

att det kan finnas personer i populationen med andra åsikter och uppfattningar än de i 

stickprovet och att resultaten i föreliggande studie därmed inte blir representativa. En 

anledning till att denna urvalsmetod ändå valdes var för att det, utifrån föreliggande 

förutsättningar, bedömdes vara det bästa sättet att samla in svar från så många deltagare 

som möjligt. En annan anledning till att detta beslut togs var att de deltagare som 

rekryterades även kunde dela enkäten vidare till egna kontakter, och att studien på så sätt 

fick ökade möjligheter att få in ännu fler svar.  

 

Att enkäten kunde delas vidare gör det däremot svårt att kontrollera hur många som fick 

enkäten skickad till sig men som valde att inte svara och studiens externa bortfall går 

därför inte att kommentera. Även om det hade varit fördelaktigt att kunna säga något om 

det externa bortfallet, togs beslutet att det var bättre att låta enkäten vara möjlig att besvara 

för samtliga som fick den skickad till sig för att på så sätt öka chansen att samla in fler 

svar, istället för att ha fullständig kontroll över eventuellt bortfall. Studiens interna 

bortfall ansågs som slumpmässiga eftersom ingen enskild variabel saknade värden större 

än 3,5%. Däremot saknade ålder så pass mycket som 25,2% av svaren men det är något 

som studiens författare valde att bortse från. Å ena sidan innebar detta att jämförelser 

mellan olika åldrar inte var möjligt, men å andra sidan var inget av studiens syften att 

göra sådana jämförelser och därmed var detta inget som påverkade studien i sin helhet.  

 

I föreliggande studie gjordes en avgränsning till endast personer som arbetade heltid 

eftersom den största andelen av de anställda i Sverige (84%) arbetar heltid (Svenskt 

näringsliv, 2017). En nackdel med detta är dock att deltidsarbete har visat sig ha ett 

betydande samband med upplevd konflikt mellan arbete och privatliv (Saltzstein et al., 

2001). Eftersom personer som arbetar deltid kan ha valt detta för att lättare kunna 

balansera arbetet med privatlivet, som ett alternativ till flexibelt arbete, kan betydelsefull 

information ha gått förlorad i föreliggande studie. Denna avgränsning gjordes dock till 

fördel för att begränsa populationen och för att lättare kunna tolka och tillämpa resultatet. 

En styrka med föreliggande studie gällande deltagarna är att det har kontrollerats för 

eventuella skillnader mellan egenföretagare och personer som är anställda. Detta gjordes 
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utifrån antagandet att personer som har ett eget företag i många fall kan ha en högre grad 

av flexibilitet än personer som är anställda. I föreliggande studie observerades inga 

skillnader i upplevd nöjdhet med grad av flexibilitet mellan egenföretagare och anställda 

och detta var därför inget som undersöktes i någon vidare bemärkelse.  

 

Något annat som är viktigt att lyfta fram som en begränsning i föreliggande studie, är att 

aktuell data har samlats in via ett enkätformulär genom självskattning. Det som kan vara 

en nackdel med detta är risken för att deltagare tenderar att påverkas av social önskvärdhet 

och därmed inte svarar helt sanningsenligt, vilket kan innebära att studiens resultat inte 

blir sanningsenliga i förhållande till hur det faktiskt ser ut. Det som däremot kan vara en 

fördel med att använda denna datainsamlingsmetod är att det är en relativt enkel metod 

för att lyckas få in svar från många deltagare i jämförelse med andra metoder som 

exempelvis personliga intervjuer. En anledning till att denna metod ändå valdes var för 

att det inte finns så många andra lämpliga metoder för att komma åt människors åsikter 

utan att faktiskt fråga dem. Kombinationen av detta och att öka chansen till så högt 

deltagande som möjligt gjorde att denna metod till slut blev den som användes.  

 

En styrka med det enkätformulär som användes var att det framförallt bestod av frågor 

som var tagna från validerade skalor och som tidigare har använts i Sverige. Det var tre 

validerade skalor som användes och de visade sig vara tillförlitliga eftersom Cronbach’s 

alfa var mellan 0,82 och 0,91, vilket innebär att de är starka enligt Cohens riktlinjer 

(Cohen, 1988) och att mätinstrumentet har god intern reliabilitet. Detta betyder att 

frågorna är relaterade till varandra och mäter samma sak.  

 

Vidare har en del av de frågor som använts modifierats för att bättre passa studiens syfte. 

Att modifiera befintliga frågor som är tagna från ett validerat enkätformulär kan innebära 

att mätinstrumentets validitet hotas. Eftersom det är de befintliga frågorna i aktuell form 

som använts och testats vid valideringen, kan validiteten påverkas vid omformuleringar 

och när vissa frågor i formuläret tas bort. En av de modifieringar som gjordes i 

föreliggande studie var att ta bort en specificering för “en viss dag” från ett påstående om 

flexibel arbetstid vilket gjordes för att utöka påståendet och täcka in större delar av 

begreppet. Ytterligare modifieringar som gjorts var att några påståenden för flexibelt 

arbete och för nöjdhet med flexibilitet i arbetet har tagits bort. Detta gjordes för att de inte 

var relevanta för studiens tre dimensioner av flexibilitet i arbetet och för att de handlade 

om delar från den beroende variabeln: konflikt mellan arbete och privatliv, som istället 

mättes med en annan skala. På så sätt kunde enkäten kortas ned och vi kunde undvika att 

deltagarna behövde svara på frågor som inte var relevanta i sammanhanget. Trots att 

modifieringar av detta slag riskerar att hota mätinstrumentets validitet valdes detta 

alternativ då det inte fanns något annat lämpligt validerat mått för att kunna mäta det som 

föreliggande studie avsåg att mäta. I enkätformuläret som föreliggande studie använde så 

bestod vardera dimension, till det flexibla arbetet samt till nöjdhet, av endast en fråga och 

det går därför inte att kommentera mätinstrumentets reliabilitet. För att göra det skulle 

frågorna behöva utvecklas så att varje del bestod av fler frågor samt testa mätinstrumentet 

vid ett ytterligare tillfälle för att jämföra och testa tillförlitligheten för frågorna. 

 

Framtida forskning  

Eftersom denna studie har gjorts genom en tvärsnittsstudie samt utifrån ett icke-

slumpmässigt urval så hade framtida forskning kunnat undersöka om de resultat som 
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denna studie fått även skulle fås vid vidare studier. Vi har lyft fram problemen med att 

uttala sig om orsakssamband och att det kan finnas andra bakomliggande variabler som 

påverkat de undersökta sambanden. För att kunna ge stöd och generalisera de fynd som 

denna studie har visat bör det undersökas vidare, exempelvis genom en studie över tid 

samt med ett representativt urval. Det skulle det även vara intressant att undersöka om 

sambanden ser likadana ut för personer som arbetade deltid eftersom studien var 

begränsad till heltidsanställda.  

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis så har föreliggande studie påvisat att heltidsanställda som var 

lågreglerade var mer nöjda med sin flexibilitetsnivå än de som var högreglerade.  Studien 

kan däremot inte bidra med någon förklaring av att nöjdhet i de tre flexibilitets-

dimensionerna, varken tillsammans eller enskilt, skulle ha något betydande samband med 

upplevd konflikt mellan arbete och privatliv. Den dimension som inte har studerats i lika 

stor utsträckning som arbetstid och arbetsplats, d.v.s. arbetsutförande, har i föreliggande 

studie inte visat sig ha någon särskild effekt på varken upplevd konflikt mellan arbete och 

privatliv eller intentionen att byta arbete. Däremot så förklarade nöjdhet i de tre 

flexibilitets-dimensionerna tillsammans med arbetstrivsel, 53% av intentionen att byta 

arbete och även om inte alla faktorer var statistiskt signifikanta, så kan dessa faktorer 

tillsammans antas vara viktiga för att en anställd ska vilja stanna i företaget. De faktorer 

som var viktigast för att förklara variansen i intentionen att byta arbete var nöjd med 

flexibel arbetsplats och arbetstrivsel. Som arbetsgivare kan det därför vara fördelaktigt att 

erbjuda flexibla möjligheter för att öka möjligheterna till att de anställda ska känna sig 

mer nöjda med arbetet. Utöver detta, så borde arbetsgivaren inte bara erbjuda flexibla 

möjligheter, utan även ta hänsyn till de anställdas önskemål och inställning till det samt 

följa upp att de är nöjda med sin situation. 
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socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 

 

Allvin, M., Mellner, C., Movitz, F., & Aronsson, G. (2012). Den utbredda flexibiliteten. Ett försök att 

beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor. Arbetsmarknad och arbetsliv, 18(1), 9-23. 

 

Aronsson, G. (2018). Gränslöst arbete - introduktion. I G. Aronsson (Red.), Gränslöst arbete - En 

forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv (s. 11-22). Hämtad från 

Arbetsmiljöverkets webbplats: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en-forskarantologi-om-

arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf 

 

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M., & Torbiörn, I. (2012). Arbets- och 

organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Ashforth, B. E., Kreiner, G. E., & Fugate, M. (2000). All in a day's work: Boundaries and micro role 

transitions. The Academy of Management Review, 25(3), 472–491. doi:10.2307/259305 

 

https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1017/CBO9780511490064.002
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en-forskarantologi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/granslost-arbete-en-forskarantologi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/259305


23 
 

Atkinson, J. (1984). Manpower strategies for flexible organizations. Personnel Management, 16(8), 28-31. 

 

Baltes, B. B., Briggs, T. E., Huff, J. W., Wright, J. A., & Neuman, G. A. (1999). Flexible and compressed 

workweek schedules: A meta-analysis of their effects on work-related criteria. Journal of Applied 

Psychology, 84(4), 496-513. doi:10.1037/0021-9010.84.4.496 

 

Baruch, Y. (2001). The status of research on teleworking and an agenda for future research. International 

Journal of Management Reviews, 3(2), 113-129. doi:10.1111/1468-2370.00058 

 

Berthelsen, H., Westerlund, H., & Søndergård Kristensen, T. (2014). COPSOQ II - en uppdatering och 

språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön 

på arbetsplatser (Stressforskningsrapport nr 326). Stockholm: Stressforskningsinstitutet, Stockholms 

universitet. 

 

Borg, E., & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare - Faktabok (3. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35(5), 

307-311. doi:10.1037/h0055617 

 

Breaugh, J. A. (1985). The Measurement of Work Autonomy. Human Relations, 38(6), 551-570. 

doi:10.1177/001872678503800604 

 

Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work–family conflict and its antecedents. Journal of 

Vocational Behavior, 67(2), 169-198. doi:10.1016/j.jvb.2004.08.009 

 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. uppl.). Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

 

Cook, A. (2009). Connecting Work–Family Policies to Supportive Work Environments. Group & 

Organization Management, 34(2), 206-240. doi:10.1177/1059601108330091 

 

De Spiegelaere, S., Van Gyes G., & Van Hootegem, G. (2016). Not All Autonomy is the Same. Different 

Dimensions of Job Autonomy and Their Relation to Work Engagement & Innovative Work Behavior. 

Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 26(4), 515-527. 

doi:10.1002/hfm.20666. 

 

Dreyer, R. S. (1997). The indisputable advantages of an employee-friendly workplace. Supervision, 58(1), 

19-21. 

 

Eurofound (2017a). Sixth European Working Conditions Survey - Overview report. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. doi:10.2806/422172 

 

Eurofound (2017b). Work–life balance and flexible working arrangements in the European Union. Dublin: 

Eurofound. doi:10.2806/35012 

 

Fandray, D. (2000). What is work/life worth? Workforce, 79(5), 64-66. 

 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and 

Research. Reading, MA: Addison-Wesley.  

 

Frone, M. R., Yardley, J. K., & Markel, K. S. (1997). Developing and testing an integrative model of the 

work–family interface. Journal of Vocational Behavior, 50(2), 145-167. doi:10.1006/jvbe.1996.1577 

 

Försäkringskassan (u.å). Vård av barn. Hämtad 2019-12-28 från 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vard_av_barn_vab 

 

https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Baltes,+Boris+B/$N?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Briggs,+Thomas+E/$N?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Huff,+Joseph+W/$N?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Wright,+Julie+A/$N?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Neuman,+George+A/$N?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Applied+Psychology/$N?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Applied+Psychology/$N?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexingvolumeissuelinkhandler/23494/Journal+of+Applied+Psychology/01999Y08Y01$23Aug+1999$3b++Vol.+84+$284$29/84/4?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexingvolumeissuelinkhandler/23494/Journal+of+Applied+Psychology/01999Y08Y01$23Aug+1999$3b++Vol.+84+$284$29/84/4?accountid=38978
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.84.4.496
https://doi.org/10.1111/1468-2370.00058
https://doi.org/10.1177%2F001872678503800604
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.jvb.2004.08.009
https://doi.org/10.1177/1059601108330091
https://doi.org/10.1002/hfm.20666
https://doi.org/10.2806/422172
https://doi.org/10.2806/35012
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vard_av_barn_vab


24 
 

Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, and the unknown about telecommuting: 

Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences. Journal of Applied Psychology, 

92(6), 1524-1541. doi:10.1037/0021-9010.92.6.1524 

 

Goodrich, J. N. (1990). Telecommuting in America. Business Horizons, 33(4), 31-37. doi:10.1016/0007-

6813(90)90053-E 

 

Greenhouse, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of 

Management Review, 10(1), 76-88. doi:10.5465/amr.1985.4277352 

 

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. Reading, Mass.: Addison-Wesley. 

 

Hellgren, J., Sjöberg, A., & Sverke, M. (1997). Intention to quit: effects of job satisfaction and job 

perceptions. I F. Avallone, J. Arnold, & K. de Witte (Red.), Feelings work in Europe (s. 415-423). 

Milano: Guerini. 

 

Hill, E. J., Erickson, J. J., Holmes, E. K., & Ferris, M. (2010). Workplace flexibility, work hours, and 

work–life conflict: Finding an extra day or two. Journal of Family Psychology, 24(3), 349-358. 

doi:10.1037/a0019282 

Hill, E. J., Grzywacz, J. G., Allen, S., Blanchard, V. L., Matz-Costa, C., Shulkin, S., et al. (2008). Defining 

and conceptualizing workplace flexibility. Community, Work & Family, 11(2), 149-163. 

doi:10.1080/13668800802024678 

 

Jones, B. L., Scoville, D. P., Hill, E. J., Childs, G., Leishman, J. M., & Nally, K. S. (2008). Perceived 

versus used workplace flexibility in Singapore: Predicting work–family fit. Journal of Family 

Psychology, 22(5), 774-783. doi:10.1037/a0013181 

Karasek, R. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job 

Redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285-308. doi:10.2307/2392498 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working 

life. New York: Basic Books. 

Kattenbach, R., Demerouti, E., & Nachreiner, F. (2010). Flexible working times: effects on employees’ 

exhaustion, work-nonwork conflict and job performance. Career Development International, 15(3), 279-

295. doi:10.1108/13620431011053749 

 

Kossek, E. E., Lautsch, B. A., & Eaton, S. C. (2006). Telecommuting, control and boundary management: 

Correlates of policy use and practice, job control, and work–family effectiveness. Journal of Vocational 

Behavior, 68(2), 347-367. doi:10.1016/j.jvb.2005.07.002 

 

Kossek, E. E., Ruderman, M. N., Braddy, P. W., & Hannum, K. M. (2012). Work–nonwork boundary 

management profiles: A person-centered approach. Journal of Vocational Behavior, 81(1), 112-128. 

doi:10.1016/j.jvb.2012.04.003 

 

Masuda, A., Poelmans, S., Allen, T. D., Spector, P. E., Lapierre, L. M., Cooper, C. L., et al. (2012). Flexible 

Work Arrangements Availability and their Relationship with Work‐to‐Family Conflict, Job Satisfaction, 

and Turnover Intentions: A Comparison of Three Country Clusters. Applied Psychology, 61(1), 1-29. 

doi:10.1111/j.1464-0597.2011.00453.x 

 

Mcnall, L., Masuda, A., & Nicklin, J. (2010). Flexible Work Arrangements, Job Satisfaction, and Turnover 

Intentions: The Mediating Role of Work-to-Family Enrichment. The Journal of psychology, 144(1), 61-81. 

doi:10.1080/00223980903356073 

 

Mellner, C., Aronsson, G., & Kecklund, G. (2014). Boundary Management Preferences, Boundary Control, 

and Work–Life Balance among Full-Time Employed Professionals in Knowledge-Intensive, Flexible 

Work. Nordic journal of working life studies, 4(4), 7-23. doi:10.19154/njwls.v4i4.4705 

https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Applied+Psychology/$N?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexingvolumeissuelinkhandler/23494/Journal+of+Applied+Psychology/02007Y11Y01$23Nov+2007$3b++Vol.+92+$286$29/92/6?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexingvolumeissuelinkhandler/23494/Journal+of+Applied+Psychology/02007Y11Y01$23Nov+2007$3b++Vol.+92+$286$29/92/6?accountid=38978
https://search-proquest-com.ezp.sub.su.se/psycinfo/indexingvolumeissuelinkhandler/23494/Journal+of+Applied+Psychology/02007Y11Y01$23Nov+2007$3b++Vol.+92+$286$29/92/6?accountid=38978
https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90053-E
https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90053-E
https://doi.org/10.5465/amr.1985.4277352
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0019282
https://doi.org/10.1080/13668800802024678


25 
 

 

Müller, T., & Niessen, C. (2019). Self‐leadership in the context of part‐time teleworking. Journal of 

Organizational Behavior, 40(8), 883-898. doi:10.1002/job.2371 

 

Nippert-Eng, C. E. (1996). Home and work: negotiating boundaries through everyday life. Chicago, IL: 

University of Chicago Press. 

  

Onken-Menke, G., Nüesch, S., & Kröll, C. (2018). Are you attracted? Do you remain? Meta-analytic 

evidence on flexible work practices. Business Research, 11(2), 239-277. doi:10.1007/s40685-017-0059-6 

 

Peters, P., den Dulk, L., & van der Lippe, T. (2009). The effects of time-spatial flexibility on employees´ 

work–life balance: the Dutch case. Community, Work & Family, 12(3), 279-297. 

doi:10.1080/13668800902968907 

 

Saltzstein, A. L., Ting, Y., & Saltzstein, G. H. (2001). Work–Family Balance and Job Satisfaction: The 

Impact of Family‐Friendly Policies on Attitudes of Federal Government Employees. Public Administration 

Review, 61(4), 452-467. doi:10.1111/0033-3352.00049 

 

Shockley, K. M., & Allen, T. D. (2007). When Flexibility Helps: Another Look at the Availability of 

Flexible Work Arrangements and Work–Family Conflict. Journal of Vocational Behavior, 71(3), 479-493. 

doi:10.1016/j.jvb.2007.08.006 

 

Shockley, K. M., & Allen, T. D. (2012). Motives for flexible work arrangement use. Community, Work & 

Family, 15(2), 217-231. doi:10.1080/13668803.2011.609661 

 

Sjöberg, A., & Sverke, M. (2000). The interactive effect of job involvement and organizational commitment 

on job turnover revisited: A note on the mediating role of turnover intention. Scandinavian Journal of 

Psychology, 41(3), 247-252. doi:10.1111/1467-9450.00194 

 

Skolverket (2019). Avgifter. Hämtad 2019-12-28 från 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-

skolfragor/avgifter?fbclid=IwAR12Xug6ami9ahUzjOV_FFQVaNeB9O54xyyS-

zL8G4BfUGlnqO80yu6o2M8 

 

Spector, P. E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

 

Stavrou, E. T. (2005). Flexible work bundles and organizational competitiveness: a cross‐national study of 

the European work context. Journal of Organizational Behavior, 26(8), 923-947. doi:10.1002/job.356 

 

Steel, R. P., & Ovalle, N. K. (1984). Self-appraisal based upon supervisory feedback. Personnel 

Psychology, 37(4), 583-817. doi:10.1111/j.1744-6570.1984.tb00532.x 

 

Svenskt näringsliv (2017). Allt fler jobbar heltid - förekomst och utveckling av heltid och deltidsarbete på 

arbetsmarknaden. Stockholm: Svenskt näringsliv. 

 

Thompson, R. J., Payne, S. C., & Taylor, A. B. (2014). Applicant attraction to flexible work arrangements: 

Separating the influence of flextime and flexplace. Journal of Occupational and Organizational 

Psychology, 88(4), 726-749. doi:10.1111/joop.12095 

 

Unionen (u.å.). Flexibel arbetstid. Hämtad 2019-12-17 från  

https://www.unionen.se/rad-och-stod/flexibel-arbetstid 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. (Reviderad utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wright, K. B., Abendschein, B., Wombacher, K., O’Connor, M., Hoffman, M., Dempsey, M., et al. (2014). 

Work-Related Communication Technology Use Outside of Regular Work Hours and Work Life Conflict. 

Management Communication Quarterly, 28(4), 507-530. doi:10.1177/0893318914533332 

https://link.springer.com/journal/40685
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406210
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406210
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15406210/2001/61/4
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15406210/2001/61/4
https://doi.org/10.1111/0033-3352.00049
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.08.006
https://doi.org/10.1080/13668803.2011.609661
https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/1467-9450.00194
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/avgifter?fbclid=IwAR12Xug6ami9ahUzjOV_FFQVaNeB9O54xyyS-zL8G4BfUGlnqO80yu6o2M8
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/avgifter?fbclid=IwAR12Xug6ami9ahUzjOV_FFQVaNeB9O54xyyS-zL8G4BfUGlnqO80yu6o2M8
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/avgifter?fbclid=IwAR12Xug6ami9ahUzjOV_FFQVaNeB9O54xyyS-zL8G4BfUGlnqO80yu6o2M8
https://doi.org/10.1002/job.356
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17446570
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17446570
https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1984.tb00532.x
https://www.unionen.se/rad-och-stod/flexibel-arbetstid
https://www.researchgate.net/journal/0893-3189_Management_Communication_Quarterly
https://doi.org/10.1177%2F0893318914533332

