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 - EN FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD FÖR ATT MINSKA DE ANSTÄLLDAS 

STRESS 
 

Jenny Karlsén och Helene Stambeck  
 
 

Det är fler arbetande kvinnor och familjer där båda vuxna arbetar på 
arbetsmarknaden idag. Kraven har ökat eftersom de nu har ansvar 
gentemot både arbetet och familjen som kan vara stressigt att hantera. 
Syftet med denna undersökning var att undersöka vad en 
arbete/privatliv-balanspolicy kan inkludera i ett företags arbete för att 
underlätta för de anställdas balans mellan arbetsliv och privatliv och 
om en sådan policy kan fungera som en förebyggande åtgärd för att 
minska de anställdas stress. Genom att intervjua fjorton anställda på ett 
multinationellt företag framkom att en arbete/privatliv-balanspolicy 
kan inbegripa ett flexibelt arbete. Eftersom de anställda hade en 
flexibel arbetsplats så kunde de undvika rollkonflikt och arbete/familj-
konflikt. Detta innebar att de kunde klara av att balansera sitt arbete 
och privatliv som då minskar deras stress. Detta resultat indikerar att 
en arbete/privatliv-balanspolicy kan fungera som en förebyggande 
åtgärd för att minska de anställdas stress.   
 

 
Det har skett en ökning av antal kvinnor i arbetslivet, av familjer där båda föräldrarna 
arbetar och av arbetande ensamstående föräldrar (Hobson, Delunas, & Kesic, 2001). En 
konsekvens av att kvinnor i större utsträckning arbetar är att nu har både män och 
kvinnor två stora ansvarsområden, det vill säga ansvar för hushållet och ansvar för 
arbetet (Dancer & Gilbert, 1993). I och med detta står individer inför utmaningen att 
kunna hantera balansen mellan arbete, familj och privatliv (Elloy & Smith, 2003). 
Många organisationer har tagit initiativ för att hjälpa de anställda med den balansen 
(Frone, 2003, refererat i O’Driscoll et al., 2003). Det kan ske genom att implementera 
en policy som används i arbetet med att förena de olika behoven som finns på 
arbetsplatserna (Cutcher-Gershenfeld, Kossek, & Sandling, 1997). Eftersom det kan 
vara svårt för de anställda att orka med de olika livsrollerna och samordna dem på ett 
tillfredsställande sätt är syftet med en policy ur deras perspektiv att den ska underlätta 
för detta (Allen, 2001). Men en policy syftar inte enbart till att tillgodose de anställdas 
behov, för ur arbetsgivares perspektiv är det en viktig strategi för att behålla och 
attrahera de anställda (Allen, 2001).  
 
Det finns olika sätt att benämna dessa policys. Enligt Allen (2001) kan de kallas för 
”familjevänliga förmåner” och inbegriper åtgärder som flexibla arbetstider, hjälp med 
barnomsorg och tjänstledighet. Det överensstämmer med Poelmans och Sahibzadas 
(2004) beskrivning. Men de tillför att de kan benämnas som ”kvinnovänlig” policy, 
”familjevänlig” policy eller ”arbete/privatliv”-policy, och de olika benämningarna 
syftar på olika målgrupper. Målgrupperna i ovanstående ordning är kvinnor, anställda 
med familj, eller ensamstående eller ogifta anställda med eller utan partner eller 
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familjeansvar. Trots detta ger Poelmans och Sahibzada en övergripande förklaring av 
innebörden av dessa policys. De menar att en policy är ett ”human resource” verktyg 
som möjliggör för de anställda att ta ansvar för både arbetet och familjen. Det kan 
handla om att tillhandahålla flexibla arbetstider, hjälp med omsorg av barn eller äldre, 
ledighetsavtal, rådgivning och träning angående arbetslivs relaterade problem 
(Poelmans & Sahibzada, 2004). Även Frone (2003, refererad i O’Driscoll et al., 2003) 
menar att de åtgärder som organisationer tar för att hjälpa de anställda med balansen 
ofta syftar till att hjälpa de anställda med barnomsorg och till att underlätta för de 
anställdas flexibilitet genom att tillhandahålla ett flexibelt arbete (O’Driscoll et al., 
2003). I denna undersökning benämns dessa policys för arbete/privatliv-balans samt att 
begreppet privatliv även inbegriper familjeliv. Detta för att begreppet ska täcka in 
anställda med och utan barn. 

 
Betydelsen av  balans mellan arbete och privatliv 
Det finns undersökningar som har tittat på vad konsekvenserna kan leda till för de 
anställda av en konflikt mellan arbete och familjeliv. De har funnit belägg för att de 
negativa konsekvenserna för de anställda hänger samman med en försämrad hälsa, 
påfrestningar och ett missnöje med arbetet och livet för individen (Kossek & Ozeki, 
1998; Allen, Herst, Bruck, & Sutton, 2000, refererat i Poelmans & Sahibzada, 2004). 
Konflikten mellan arbete och familj, så kallad work family conflict (WFC), benämns 
hädanefter arbete/familj-konflikt. Eftersom undersökningen inbegriper både privatlivet 
för anställda utan barn och familjelivet för de med barn innefattar begreppet 
arbete/familj-konflikt även privatlivet för de utan barn. Ford, Heinen och Langkamer 
(2007) definierade arbete/familj-konflikt när de citerade Greenhaus och Beutell (1985): 
”en slags rollkonflikt där pressen på rollerna från arbete och familj domänen är 
oförenliga i vissa avseenden” (s. 77; egen översättning). Vidare skrev de att begreppet 
arbete/familj-konflikt kan delas in i work interference with family (WIF), arbete 
inkräktar på familj, och family interference with work (FIW), familj inkräktar på arbete. 
Metaanalys kom fram till att arbetsstressen överförs till och påverkar familjelivet i 
större utsträckning än familjestressen överförs till och påverkar arbetslivet (Ford et al., 
2007).   
 
Det finns tidsbaserad press och påfrestningsbaserad press vilket är faktorer som kan 
leda till arbete/familj-konflikt (Greenhaus & Beutell, 1985, refererat i Ford et al., 2007). 
Arbetsrelaterade händelser är de som tenderar att ha större påverkan på arbete inkräktar 
på familj än familj inkräktar på arbete och familjerelaterade händelser tycks ha större 
påverkan på familj inkräktar på arbete än arbete inkräktar på familj (Byron, 2005). När 
det är svårt för individen att fullfölja skyldigheterna i en roll för att hon är mentalt 
upptagen eller fysiskt närvarande med den andra rollen så kan det uppkomma en 
tidsbaserad press (Greenhaus & Beutell, 1985, refererat i Ford et al., 2007). När det 
gäller arbete inkräktar på familj så kan lång arbetstid förknippas med det (Byron, 2005). 
Vad som mer kan skapa arbete/familj-konflikt mellan rollerna är till exempel ett 
oflexibelt schema (innebär fasta tider som inte går att ändra på), övertid eller 
skyldigheter att arbeta kvällar (Parasuraman, Purohit, Godshalk, & Beutell, 1996). I 
hemmet är det till exempel skyldigheter angående barnen och hushållet som kan skapa 
tidsbaserad press från familjelivet, det vill säga familj inkräktar på arbete (Frone, 
Russell, & Cooper, 1992). En påfrestningsbaserad press innehåller faktorer som kan 
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medföra stress och spänningar. En av faktorerna som den påfrestningsbaserade pressen 
innehåller är arbetsstress. Arbetsstressen kan leda till press på rollerna och en svårighet 
att förena dem (Greenhaus & Beutell, 1985, refererat i Ford et al., 2007). Arbetsstress 
kan komma av att den anställde har en konflikt, en otydlig eller en belastad arbetsroll. 
Denna stress kan spilla över från arbetet och påverka familjelivet genom arbete 
inkräktar på familj (Kahn & Byosiere, 1992, refererat i Ford et al., 2007). Annan 
forskning har även visat att om arbetet ofta invaderar på privatlivet kan det innebära att 
den naturliga gränsen mellan arbete och familj kan komma att suddas ut och det kallas 
för ”boundary blurring” (Kirchmeyer, 1995, refererat i Poelmans & Sahibzada, 2004).  

 
Det finns flera teorier som berört hur viktigt det är att omgivningen på arbetet stödjer 
familjelivet och en av dem är rollteorin. Rollteorin menar att i och med att individen har 
flera livsroller så kan det leda till konflikt mellan rollerna. Detta inträffar när individen 
upplever att det är svårt att utföra varje roll framgångsrikt på grund av att kraven på de 
olika rollerna står i konflikt med varandra (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal, 
1964; Kelly & Voydanoff, 1995, refererat i Allen, 2001). Beroende på kraven som 
ställs på rollerna och på resurserna som finns till hands för att hantera dessa krav så kan 
det leda till att arbetsrollen och familjerollen blir överbelastade. Resurserna som finns 
till hands för att hantera kraven kommer från individen, familjen och arbetet. Enligt 
teorin kan ökade krav på rollerna således leda till att rollerna blir överbelastade men att 
tillgängliga resurser kan förebygga eller reducera överbelastningen genom att de gör det 
möjligt för individen att hantera dessa krav (Allen, 2001). 

 
Annan forskning har visat att negativa effekter mellan arbetslivet och familjelivet sker 
på grund av konflikt mellan de olika rollerna. Det har visat sig att konflikt mellan de 
olika livsrollerna korrelerar signifikant med de anställdas stress, vilket innebär att de 
anställda kan uppleva en högre stress om arbetsrollen och den privata rollen står i 
konflikt med varandra (Allen et al., 2000, refererat i Ford et al., 2007). En minskning av 
arbetstillfredsställelse och ökning av stress kan få kostsamma negativa konsekvenser 
för individen och för organisationen som hon arbetar i (Kahn & Byosiere, 1992, 
refererat i Ford et al., 2007).  

 
Vi anser att dessa tidigare forskningsresultat sammantaget visar att det är viktigt att de 
anställda har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Forskningen visar att det kan 
innebära stora konsekvenser för individen när balansen mellan arbetsliv och privatliv 
inte fungerar. Därav är det av vikt att ta reda på vad en arbete/privatliv- balanspolicy 
kan inbegripa i ett företags arbete för att underlätta för de anställda att balansera 
arbetslivet och privatlivet. 
 
Arbete/privatliv-balans och de anställdas stress 
I och med de organisatoriska förändringarna på dagens arbetsplatser, omskapandet av 
arbeten och anställningar, har oro väckts att det kan leda till nya och outforskade risker 
angående de anställdas stress, sjukdomar och skador. Detta har skapat ett behov av 
forskning för att bättre förstå och kunna förebygga de potentiella riskerna för de 
anställda som kommer av dessa förändringar. Kunskap och forskning angående sådana 
förebyggande åtgärder är minst utvecklad (Murphy & Sauter, 2003).  
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Det finns många typer av program för stresshantering (stress management) som 
organisationer kan erbjuda de anställda för att reducera de arbetsrelaterade stressorerna 
eller för att hjälpa individerna att minska de negativa effekterna av stressorerna 
(Ivancevich, Matteson, Freedman, & Phillips, 1990). Programmen innehåller träning i 
olika tekniker, bland annat meditation och muskelavslappning. De är utformade för att 
reducera de anställdas stressymptom och är således en sekundär stressåtgärd (Murphy 
& Sauter, 2003). Forskning har visat att det är osannolikt att individuella 
stresshanteringsprogram kan behålla de anställdas hälsa och välmående i förlängningen. 
Organisationen bör även arbeta för att reducera eller förebygga stressorer i arbetsmiljön 
som annars kan göra en del av de anställdas försök att hantera en kravfylld situation 
ineffektiva. Dessa hanteringsstrategier förefaller påverka de anställdas upplevelse av 
välmående på arbetet minimalt. Detta innebär att användningen av 
stresshanteringsprogram som lär ut hanteringsstrategier till de anställda kan ifrågasättas 
(Giga et al., 2003, refererat i Kenny & Cooper, 2003).  
 
En primär stressåtgärd avser att förebygga de anställdas stress genom att eliminera eller 
reducera källan till stress på arbetet. Men forskning har visat att primära stressåtgärder 
inte är fullt så effektiva i användandet att sänka de anställdas stressnivå. De 
undersökningar som gjorts för att utvärdera de familjevänliga program som är tänkta att 
reducera de anställdas stress, såsom arbete/privatliv, har inte kommit fram till entydigt 
positiva resultat (Murphy & Sauter, 2003). Påföljderna av organisationers policys på de 
anställda har inte utretts tillräckligt av forskningen, speciellt mekanismerna som kan 
påverka de anställdas psykologiska välmående genom dessa policys. Det har även 
utförts relativt lite forskning om själva förmånerna som de familjestödjande initiativen 
inbegriper (O’Driscoll et al., 2003). En del undersökningar har visat att det finns en 
relation mellan initiativen och en del av de anställdas reaktioner på dem, som till 
exempel en relation med en ökad trivsel med arbete/familj-balansen (Ezra & Deckman, 
1996, refererat i O’Driscoll et al., 2003), med en minskad arbete/familj-konflikt (Goff, 
Mount, & Jamison, 1990, refererat i O’Driscoll et al., 2003) samt med mindre 
arbetsrelaterade påfrestningar (Johnson, 1995, refererat i O’Driscoll et al., 2003), 
medan andra funnit att flexibla arbetstider och arbete hemifrån har en negativ effekt på 
de anställdas balans mellan arbete och familj. Dessa motstridiga resultat har visat att 
effekterna av de familjevänliga förmånerna är komplexa (Saltzstein, Ting, & Saltzstein, 
2001, refererat i Murphy & Sauter, 2003).  
 
Angående förmånen flextid har forskning funnit att det kan finns en relation mellan 
flextid och lägre stress och påfrestning hos de anställda (Bohen & Viveros-Long, 1982; 
Staines & Pleck, 1984, refererat i Poelmans & Sahibzada, 2004). Ytterligare forskning 
har visat att tillgängligheten av flextid förknippas med en lägre nivå av arbete/familj-
konflikt för de anställda (Marshall & Barnett, 1994, refererat i Poelmans & Sahibzada, 
2004). Annan forskning har visat att flexibla arbetstider inte har någon inverkan vare 
sig över arbete/familj-konflikt eller över de anställdas kontroll (Batt & Valcour, 2003). 

 
Faktorer som påverkar hur individen hanterar en situation 
Forskning har visat att upplevd kontroll över att kunna hantera kraven från arbete och 
familj är relaterat till om de anställda upplever att de kan förena dessa krav. Vidare 
citerade Batt och Valcour (2003) Thomas och Ganster (1995, s. 7) som definierade 
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kontroll som “tron om att individen kan ha inflytande över sin omgivning, antingen 
direkt eller indirekt, så att omgivningen upplevs som mer givande eller mindre 
hotande” (Batt & Valcour, s. 192, 2003; egen översättning). Om de anställda har 
möjlighet att ringa personliga samtal på arbetet och om de kan välja när arbetsdagen 
ska börja och sluta kan det öka deras känsla av kontroll över att kunna hantera deras 
arbete och familjekrav samt att det kan minska den påfrestning de upplever över att 
behöva integrera dessa krav (Thomas & Ganster, 1995, refererat i Batt & Valcour, 
2003).  

 
Betydelsen av personliga egenskaper nämns av flera forskare bland annat av Näswall, 
Hellgren och Sverke (2003). De lyfter fram att de personliga egenskaper en individ har 
kan påverka hur de tolkar och hanterar problem och situationer som uppstår. Individens 
inställning till omvärlden kallas för affektivitet. Individen kan ha en positiv eller en 
negativ affektivitet (Watson & Clark, 1997, refererat i Näswall et al., 2003). De 
individer som har av en hög negativ affektivitet är mer negativa till sin situation och 
omgivning som de befinner sig i och de som har hög positiv affektivitet ser på 
situationer de befinner sig i som över lag mer positivt (Judge, Thoresen, Pucik, & 
Welbourne, 1999, refererat i Näswall et al., 2003). 
 
En annan faktor för hur individen hanterar en situation är individens så kallade ”locus 
of control”. Det innebär att individen antingen upplever att hon själv genom sitt eget 
agerande kan kontrollera och påverka de händelser som sker, då kallas det för intern 
”locus of control”. Eller så kan individen uppleva att händelser orsakas av faktorer som 
inte individen själv kan kontrollera eller påverka, då kallas det för extern ”locus of 
control”. De individer som har en intern ”locus of control” är troligare mer 
prestationsinriktade då de inser att det är deras eget beteende som kan resultera i 
positiva effekter medan de individer som har en extern ”locus of control” kan ha lättare 
att bli stressade (Rotter, 1954, refererat i Friedman & Schustack, 2003).  

 
Enbart en policy verkar inte fungera för att reducera de anställdas stress 
Forskning har visat att förutom policys behövs stöd från chefen för att individen ska 
uppleva en ordentlig reducering av arbete/familj-konflikten. O’Driscoll et al. (2003) 
konstaterade därmed att en ensam policy kan vara otillräcklig för att minska de 
anställdas stress. Vidare finns det anledning att tro att arbete/familj-konflikter och 
psykologisk påfrestning minskar hos individer som har en chef som stöttar dem i 
jämförelse med dem som har en chef som ger mindre stöd (O’Driscoll et al., 2003). 
Ytterligare forskning menar att organisationen bör skapa en familjevänlig kultur, det 
vill säga en miljö där chefen stöttar och värdesätter de anställda som strävar efter en 
bättre balans mellan arbetet och familjelivet (Allen, 2001). Med det menas att ett 
emotionellt, praktiskt och socialt stöd från chefen underlättar reduceringen av 
arbete/familj-konflikter (Allen, 2001).  
 
Forskning har vidare visat att det är viktigt när organisationer ska förebygga de 
påfrestningar som konflikter medför att chefen är medveten om individens behov 
(O’Driscoll et al., 2003). Om chefen är medveten om de anställdas behov så är en 
primär åtgärd som syftar till att förebygga arbete/familj-konflikter och påfrestningar 
effektivare än en sekundär åtgärd som fokuserar mer på att hjälpa de anställda att 
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hantera konsekvenserna av dessa stressorer (Cooper, Dewe, & O’Driscoll, 2001, 
refererat i O’Driscoll et al., 2003).  

 
Syftet med undersökningen  
Eftersom forskning visat att stresshanteringsprogram inte behåller de anställdas 
välmående i längden anser vi att det är av intresse att ta reda på om en arbete/privatliv-
balanspolicy kan vara en förebyggande åtgärd för de anställdas stress. Det torde vara 
bättre att förebygga de anställdas stress genom att förändra det som kan leda till stress 
än att ge de anställda sekundär hjälp, det vill säga hjälpa dem att hantera stressen när 
skadan redan är skedd. Denna undersökning utgår från Perskis (2002) definition på 
stress: ”ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar 
rubbas” (s. 37). Perski menade att om individen inte har resurser att hantera en 
belastning så kan det leda till negativ stress som i sin tur kan leda till allvarliga 
stressrelaterade sjukdomar. Belastningen för de anställda kan vara svårigheter att 
kombinera arbetslivet och privatlivet på grund av arbete/familj-konflikt, rollkonflikt 
och dess oförenliga krav. Denna belastning anser vi kan leda till stress för de anställda 
om de upplever att de inte har tillräckligt med resurser för att hantera sin situation. 
Forskningsresultaten är motstridiga angående de familjevänliga förmånerna som en 
arbete/privatliv-balanspolicy brukar innefatta, huruvida de har en positiv effekt på de 
anställdas balans mellan arbetsliv och privatliv eller inte. Därför anser vi att det är 
relevant att ta reda på om arbete/privatliv-balans i en policy kan vara en bra 
förebyggande åtgärd för dessa risker eller om det är så att till exempel ett flexibelt 
arbete snarare leder till stress än att förebygga den. Detta sammantaget visar på behovet 
att utreda om en policy som är tänkt att främja de anställdas balans mellan arbetsliv och 
privatliv fungerar som en förebyggande åtgärd för de anställdas stress. 

 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vad en arbete/privatliv-balanspolicy 
kan inbegripa i ett företags arbete för att underlätta för de anställda att balansera 
arbetslivet och privatlivet samt att ta reda på om en sådan policy kan vara ett sätt för 
företag att förebygga stress hos de anställda.  
 

Metod 
        
Undersökningsdeltagare 
Det var fjorton deltagare som medverkade i undersökningen. De arbetade på ett 
multinationellt IT-företag som hade en arbete/privatliv-balanspolicy. Företaget hade ca 
3300 anställda i Sverige vid tillfället för undersökningen. Av de fjorton deltagarna var 
tre av dem ledningsföreträdare på företaget. Ledningsföreträdarna valdes utefter att vi 
ansåg att de var de mest informativa på grund av att de hade god insikt i företagets 
arbete/privatliv-balanspolicy. Vi hade en kontakt på företaget som vidarebefordrade ett 
mail från oss till tre valfria ledningsföreträdare där de tillfrågades om de ville delta i 
undersökningen. De övriga elva undersökningsdeltagarna var relevanta för att de 
berördes av företagets arbete/privatliv-balanspolicy. Tillsammans med vår kontakt 
skickade vi snabbmeddelande till elva anställda som var inloggade på företagets 
intranät där de tillfrågades om att delta i undersökningen. Således fanns inte alla 
anställda med, utan bara de som i Sverige var inloggade på intranätet. Eftersom vi 
ansåg det relevant att i urvalet uppnå en jämn könsfördelning och få med deltagare med 
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såväl barn som utan barn tillfrågades de som vår kontakt visste hade dessa attribut. Alla 
som tillfrågades om att delta i undersökningen deltog. Deltagarna var mellan 26 och 61 
år gamla. Av deltagarna var det två som inte hade barn, en hade en två-månader baby, 
en hade ett barn som var 20 månader, två hade två barn var i åldrarna 3-5 år, två hade 
tre respektive två barn i åldrarna 8-11 år, en hade fyra barn varav två barn var 10 år och 
17 år samt två barn i 20-årsåldern och en hade två barn i 30-årsåldern. Eftersom vi var 
intresserade av deltagarnas nutida upplevelser rörande ämnet räknade vi deltagaren med 
två vuxna barn i 30-årsåldern som deltagare utan barn, för att de vuxna barnen inte 
bodde hemma. Därmed hade vi tre deltagare under benämningen utan barn. Deltagarna 
hade arbetat på företaget mellan 1 och 40 år. Befattningarna som deltagarna hade var 
kundansvarig, IT-chef, inköpare, client representativ, bid-manager, säljsupport och 
administration, tekniker solution manager, business united manager samt tre som var 
säljare. 
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av intervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna 
svar och en intervjuguide fanns till hand. De tre ledningsföreträdarna tillfrågades endast 
om vad företagets arbete/privatliv-balanspolicy innefattade i form av förmåner till de 
anställda. De övriga elva undersökningsdeltagarna tillfrågades om de visste att företaget 
hade denna policy och om vilka förmåner de använde. Utöver det riktades intervjuerna 
in på hur de upplevde de faktorer som vi ansåg kan leda till stress för de anställda för 
att kunna svara på frågan om en policy kan förebygga stress. De tillfrågades utifrån 
teorier som handlade om rollkonflikt, arbete-liv konflikt, suddiga gränser, stöd från 
chefen och företaget, arbete inkräktar på familj och familj inkräktar på arbete för att 
kunna ta reda på om de upplevde sig stressade. Deltagarna informerades om vilka vi 
var, tidsåtgång, anonymitet, syftet med intervjun och att den skulle spelas in. Den ena 
intervjun med en av ledningsföreträdarna, som vi höll tillsammans, var 30 minuter lång. 
De andra två ledningsföreträdarna intervjuades, efter deras önskemål, samtidigt, så då 
satt vi tillsammans alla fyra. Den var 30 minuter lång. När den första intervjun med de 
övriga elva undersökningsdeltagarna genomfördes satt vi med båda två men det var 
enbart en av oss som höll den. Detta för att den av oss som satt med som åhörare kunde 
föra anteckningar och granska intervjuguiden och alla frågors relevans. Efter denna 
intervju reviderades intervjuguiden på så vis att några frågor ströks som ansågs vara 
upprepningar. Denna intervju innefattades dock i datamaterialet eftersom den var 
informativ och inte skiljer sig åt från det övriga datamaterialet på ett otillbörligt sätt. De 
resterande tio intervjuerna hölls var och en för sig med en av oss. Längden på 
intervjuerna var mellan 25 och 45 minuter. Alla fjorton intervjuer spelades in på 
bandspelare och ägde rum i bokade mötesrum på företaget där vi kunde sitta ostört.  

 
Analys 
Intervjuerna bearbetades med hjälp av induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Trots att 
undersökningen utgick från teorier så har analysen av data inte skett utifrån på förhand 
valda teorier eller teman utan textmaterialet har analyserats förutsättningslöst. Först 
transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant till text. Sedan lästes texten igenom 
tills en bra överblick över innehållet erhölls. Efter detta gick vi igenom texten och både 
skrev nyckelord i marginalen och markerade text som ansågs vara relevant för syftena. 
Anledningen till att vi gjorde både och var för att lätt kunna hitta textstycket som 
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nyckelordet hörde till. Textmaterialet från ledningsföreträdarna och de anställda 
analyserades tillsammans. Fram till denna fas i analysproceduren arbetade vi var och en 
självständigt med hela textmaterialet.  
 
Därefter gick vi vidare i analysproceduren tillsammans och stämde av de nyckelord den 
andre hittat. Nyckelorden vi funnit var överensstämmande med varandras. Nästa steg i 
analysproceduren som var att gruppera ihop de nyckelord som syntes behandla samma 
område under ett gemensamt övergripande tema blev problematiskt. Detta för att 
textmaterialet var svårgreppbart och överlappande. Till sist lyckades en viss struktur 
ändå skönjas dem emellan och kunde således till en början gruppera ihop nyckelorden i 
olika underteman. Utifrån undertemana såg vi sedan vilka som syntes tillhöra ett 
gemensamt övergripande tema. Nyckelorden som hörde samman och bildade det första 
temat framkom för att de enbart handlade om det som besvarade första syftet. Detta 
tema innehöll det textmaterial från ledningsföreträdarna och de anställda som berörde 
samma syfte. Nyckelorden som hörde samman och bildade andra temat framkom 
eftersom de behandlade vad det innebär för de anställda att arbeta på en flexibel 
arbetsplats då de visade på olika möjligheter och avigsidor med detta. Nyckelorden som 
hörde samman och bildade tredje temat framkom eftersom de syntes handla om hur de 
anställda upplevde konsekvenserna av möjligheterna och avigsidorna. Nyckelorden 
som hörde samman med det fjärde temat framkom eftersom det handlade om vad mer 
som är viktigt utöver flexibiliteten för att balansen ska underlättas mellan arbete och 
privatliv. Därefter gick vi igenom hela texten för ett tema i taget och plockade ut allt 
som hörde till just det. Efter detta fick varje tema ett slutgiltigt namn och en mer exakt 
definition gjordes över vad varje tema innebar och vad som hörde till det. Sedan lästes 
texten igenom för respektive tema, dess innebörd tolkades och en sammanfattning av 
den gjordes.  
 
Analysproceduren ledde fram till fyra olika teman med underteman. Det första temat 
benämndes Arbete/privatliv-balans och dess förmåner och hade två underteman; 
Arbetsgivarens beskrivning av förmånerna, De anställdas beskrivning av användningen 
av förmånerna. Det andra temat benämndes Att arbeta på en flexibel arbetsplats och 
hade fem underteman; Disponera sin tid som de vill, Arbeta för mycket, Svårt att 
koppla bort arbetet på fritiden, Alltid tillgänglig, Suddig gräns mellan arbete och ledig 
tid. Det tredje temat benämndes De anställdas balans mellan arbetsliv och privatliv och 
hade två underteman; Kombinera arbetsliv och privatliv, Kombinera yrkesroll och 
privat/föräldraroll. Det fjärde temat benämndes De anställdas inställning och stöd från 
chefen och hade två underteman; De anställdas förhållningssätt och inställning, Stöd 
från chefen och företaget. Dessa teman beskrivs nedan i resultatet med temanas namn 
som rubriker undertemanas namn som underrubriker. 

       
          Resultat 

 
Arbete/privatliv-balans och dess förmåner  
Detta tema handlar om vad företaget erbjuder de anställda i sin arbete/privatliv-
balanspolicy för att underlätta för de anställda att kunna kombinera sitt arbetsliv och 
privatliv. Detta beskrivs först ur ett arbetsgivarperspektiv och sedan ur ett 
arbetstagarperspektiv då de anställda förklarade vilka förmåner de använde. 
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          Arbetsgivarens beskrivning av förmånerna. Av intervjuerna med arbetsgivarna 
framkom att företaget arbetar aktivt med att underlätta för de anställda att kombinera 
sitt arbetsliv och privatliv. Det visade sig att de hade någonting som heter 
arbete/privatliv-balans i sin policy vilket inbegriper bland annat att de har en flexibel 
arbetsplats. Det innebär på företaget att de anställda kan välja att arbeta hemifrån 
istället för på kontoret, hos en kund eller på någon annan lämplig plats. Arbetsgivarna 
menade att det kan vara fördelaktigt särskilt om de anställda har barn eller om barnen 
blir sjuka eftersom de då kan sitta hemma och arbeta och på så vis få lite mer tid 
hemma. De menade vidare att framförallt anställda med barn får en helt annan 
flexibilitet av att ha den här möjligheten. Men de sade även att det inte behöver vara för 
att barnen är sjuka som de anställda lämnar kontoret utan det kan finnas andra 
anledningar som till exempel att vilja sitta ostört. Arbetsgivarna menade vidare att för 
att kunna lämna kontoret och sitta någon annanstans att arbeta måste det vara en 
flexibel arbetsplats och att den typen av arbeten som de har i den här branschen 
möjliggör det. Det framkom även att företaget utför medarbetarundersökningar om 
arbete/privatliv-balans där de anställda får svara på frågor i en enkät om hur de tycker 
att det fungerar och om vad företaget kan göra bättre. Enligt företaget summeras 
resultatet från undersökningen och läggs ut på intranätet. 
 
Av intervjuerna framkom att det finns en annan förmån som företaget har infört för 
anställda med barn som heter sportscamp. Det är ett dagläger som företaget anordnar 
för de anställdas barn under ett antal veckor på somrarna och finns till för att underlätta 
för familjerna så att de kan välja när de vill ha semester och att kunna ha semester 
samtidigt. De anställda slipper i och med detta att ta semester olika veckor för att någon 
förälder alltid måste vara hemma med barnen.  

 
Av intervjuerna framkom även att eftersom företaget erbjuder det här flexibla 
arbetssättet anser de att det är viktigt att de anställda som inte befinner sig på kontoret 
ändå är tillgänglig och har de rätta verktygen för det. Arbetsgivarna sa att de anställda 
kommer överens med chefen om hur de ska arbeta och sedan tillhandahåller företaget 
alla nödvändiga verktyg för att kunna möjliggöra det. De menade att det innebär många 
förmåner, bland annat att företaget står för internetuppkoppling hemma, bärbar dator 
och mobiltelefon. De sa även att det finns flera verktyg som de anställda kan använda 
för att få lite mer frihet, till exempel att ha möten över datorn i en webbkonferens eller 
telefonmöten. Vidare framkom av intervjuerna att de anställda ska vara tillgängliga 
mellan 9.30 och 14.30 och innan 9.00 och mellan 14.30 och 18.00 har de flextid. Som 
en deltagare förklarade det: ”så man har mycket flexibilitet både hur man jobbar och 
när man jobbar”. Deltagaren menade att denna flextid underlättar för de anställda att 
kombinera arbetslivet och privatlivet och det frigör tid till att kunna boka in saker som 
relaterar till privatlivet som kan vara svårt att få in efter kontorstid. Slutligen framkom 
det under intervjuerna att småbarnsföräldrar kan få vissa fördelar utöver det de har rätt 
till enligt lag, till exempel om de har vissa behov och önskemål om tider så är det inget 
hinder utan det går att komma överens om det med deras chef. 
 
          De anställdas beskrivning av användningen av förmånerna. De flesta som 
intervjuades visste om att företaget hade arbete/privatliv-balans i sin policy. När vi 
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pratade om det som ingår i policyn visste alla vad det var och alla berördes av det. Det 
framkom att policyn arbete/privatliv-balans finns att läsa om på företagets intranät och 
att det finns föreläsningar på företagets intranät om arbete/privatliv-balans som de kan 
ladda ner. En deltagare menade att föreläsningarna är bra som tips för de anställda 
eftersom de kan göra de anställda uppmärksamma på svårigheter gällande balansen 
mellan arbetslivet och privatlivet samt på hur de själva kan göra för att underlätta 
balansen. 
 
Deltagarna upplevde att företaget var en flexibel arbetsplats. En deltagare förklarade att 
de anställda har flextid som innebär att de ska vara på företaget mellan 9 och 15 men att 
de ändå kan välja att arbeta hemifrån ibland om de känner för det. Deltagaren menade 
att antingen gör de upp med chefen hur de ska arbeta eller så faller det på eget ansvar 
att arbetet blir utfört. Det framkom vidare i intervjuerna att det för övrigt inte är någon 
på företaget som kontrollerar de anställdas arbetade tid, utan det förutsätts att arbetet 
blir gjort, om det inte skulle bli gjort så skulle det märkas ganska snart. De flesta av 
deltagarna upplevde att flextiden underlättar deras balans på så vis att de kan lägga 
arbetstiderna så det passar familjelivet och privatlivet. 
 
Resultatet visade vidare att det även förekommer att de anställda har oreglerad arbetstid 
vilket för de anställda innebär en ännu större flexibilitet då de kan välja helt själva 
varifrån och när på dygnet de vill arbeta. Detta kan underlätta balansen mellan 
arbetslivet och privatlivet eftersom det är en förmån, enligt deltagarna, att kunna arbeta 
där det passar, till exempel hemifrån eller där de befinner sig. Resultatet visade även att 
det vanligaste är att det är säljarna på företaget som berörs av oreglerad arbetstid. 
 
Flera deltagare sa att graden av flexibilitet beror på vilken befattning och vilken tjänst 
de anställda har. De gav exempel på att säljarna arbetar mer flexibelt än till exempel de 
som arbetar med administration och de kan därmed arbeta när som helst och hur som 
helst. Men de menade även att för konsulterna är det så att då kan varken de själva eller 
företaget bestämma arbetstiden utan då är det företaget som de arbetar åt som 
bestämmer. På samma sätt för projektledarna så är det kunden som bestämmer. 
 
För att de anställda ska kunna arbeta flexibelt tillhandahåller företaget mobiltelefon och 
bärbar dator till alla anställda vilket bekräftades av deltagare i denna undersökning. 
Vidare framkom att det finns system så att de kan koppla upp sig på företagets olika 
interna chatfunktioner och kommunikationsfunktioner utan att vara på kontoret och att 
det blir i och med detta möjligt att arbeta hemifrån och att ha till exempel telefonmöten 
och webbkonferenser. 
 
Angående huruvida företaget står för bredband hemma hade deltagarna lite olika åsikter 
om. En deltagare sa att hon tror att de kan få bredband gratis via företaget, men att hon 
har ett privat och betalar det själv. En annan deltagare sa att hon har bredband som hon 
tror att företaget betalar. Flera deltagare sa att de har bredband hemma som betalas av 
företaget. En deltagare sa att hon inte får sitt betalt och att huruvida de får det beror på 
vad de har för överenskommelse med chefen och vilken befattning de har. Att säljarna 
som har större behov av att arbeta hemifrån och ute hos kund brukar få sitt bredband 
betalt framkom också i intervjuerna. 
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Företaget betalar utfyllnadslön under föräldraledigheten vilket en del av deltagarna 
förklarade att de använt sig av. Det innebär enligt deltagaren att företaget betalar en del 
av differensen mellan föräldraförsäkringen och den vanliga lönen så att de kommer upp 
till 85 % av lönen. Deltagaren sa att företaget kan underlätta för de anställda som har 
barn genom att inte lägga möten till exempel fyra på eftermiddagen då de ska hämta på 
dagis eller fritids och om det önskemålet finns så framför de det till chefen så går det att 
ordna. Utfyllnadslönen och flexibiliteten angående möten upplevdes som mycket 
fördelaktig och som en bra hjälp enligt en av deltagarna och utfyllnadslönen ansågs 
fördelaktigt ekonomiskt då även de med högre lön har råd att vara föräldralediga. 
Resultatet visade att flexibiliteten frigör tid till att hämta barnen på dagis eller fritids 
som innebär att de anställda bättre kan kombinera arbetslivet och familjelivet. 
Resultatet visade även att företaget anordnar familjedagar för de anställda och dess 
familjer, till exempel hyr de Gröna Lund i augusti och ordnar en barnfest i stadshuset i 
januari. Familjedagarna upplevs av deltagarna som trevliga tillställningar då de 
anställda och dess familjer bjuds in och deras barn upplever det roligt och tycker att 
mamma/pappa arbetar på ett bra företag.  
 
Det visade sig att ingen av deltagarna i denna undersökning har haft sina barn på 
sportscamp men att de tyckte att det var ett bra initiativ. En av deltagarna sa att 
sportscamp även erbjuds på höstloven samt att det är för två åldersgrupper mellan 7 och 
11 år och mellan 11 och 18 år (men deltagaren var inte riktigt säker). Anledningar till 
att deltagarna inte har haft sina barn på sportscamp är att barnen fortfarande är för små 
eller så har barnen haft andra aktiviteter på sommarlovet och fritids på höstlovet.  
 
Flera av deltagarna sa att de inte kunde komma på om det var någonting som företaget 
skulle kunna göra ytterligare för att arbetsliv och privatliv bättre ska kunna kombineras. 
Dessa deltagare upplever att det är bra som det är med det flexibla arbete de har, att de 
kan arbeta hemma och komma senare eller gå tidigare. 

 
Några av deltagarna hade förslag på vad företaget skulle kunna göra ytterligare för att 
underlätta för de anställdas balans mellan arbetsliv och privatliv. De sa att det skulle 
kunna vara att subventionera städhjälp, byte av vinter/sommardäck och kemtvätt och på 
så vis skulle de få mer ledig tid på fritiden och mer tid över för barnen/familjen. 
Deltagarna trodde att det bara var högre chefer som hade en städförmån men upplevde 
att de som arbetar på lägre nivå kämpar lika mycket för att få vardagen att gå ihop. De 
menade vidare att det särskilt med små barn går mycket tid till att städa, tid som måste 
tas någonstans ifrån och då skulle de om de hade en städförmån känna sig mindre 
stressade.  

    
Att arbeta på en flexibel arbetsplats 
Detta tema handlar om vad det innebär för de anställda att arbeta på en flexibel 
arbetsplats. Det framkom att det kunde innebära en stor frihet för dem eftersom de har 
möjlighet att lägga upp sin egen tid, att det kan innebära att de arbetar för mycket, 
risken för att alltid känna sig tillgänglig, svårt att koppla bort arbetet på sin lediga tid 
samt att de kan uppleva en suddig gräns mellan arbete och ledig tid. 
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          Disponera sin tid som de vill. Enligt deltagarna kan företagets arbete med 
arbete/privatliv-balans innebära många olika saker för de anställda på företaget. I och 
med att arbetsplatsen är flexibel upplevde flera av deltagarna att de har möjlighet att 
själva påverka sin tid. Som en av deltagarna sa: ”jag kan lägga upp mina arbetsdagar på 
ett sätt som passar mig helt enkelt”. Det framkom att det finns olika anledningar till att 
vilja stanna hemma och arbeta en dag. Till exempel berättade en deltagare att om hon 
inte har några inbokade möten eller kundbesök kan hon välja att arbeta hemifrån för att 
slippa restiden till arbetet och för att det helt enkelt kan vara skönt att sitta hemma och 
arbeta. Eller som en deltagare sa att om hon någon dag känner sig halvsjuk men så pass 
frisk att hon kan arbeta så kan hon göra det hemma den dagen och slipper då smitta ner 
kollegor på kontoret och sjukanmäla sig. Det visade sig även att de inte behöver åka in 
till kontoret varje dag eftersom de har sina arbetsredskap, dator och mobiltelefon, 
hemma enligt deltagarna. Som en deltagare sa: ”jag har suttit i telefonmöten samtidigt 
som jag sitter vid en fotbollsplan”. Vidare sa en deltagare att om hennes barn har 
sovmorgon kan hon välja att också ta sovmorgon och åka till arbetet när barnet går till 
skolan. Det framkom att det utan några problem går att gå ifrån några timmar under 
dagen eller gå hem tidigare om det behövs uträttas något privat ärende, till exempel åka 
med barnen till läkare eller själv gå till tandläkare. En stor fördel som upplevdes av 
flera deltagare med barn var att de kan hämta och lämna sådana tider på dagis som 
passar dem eller bara hämta barnen tidigare någon dag. De menade att visserligen kan 
det kännas lite stressande att gå hem tidigare när de har arbete kvar att göra, som då får 
göras klart på kvällen, men att det är bättre att slippa känna stress över att ha barnen 
länge på dagis och att det är viktigare att stressen över barnen minskar än att den ökar 
för arbetet. Den ökade och minskade stressen balanseras på så vis upp.  
 
Flera deltagare berättade att när de väljer att komma senare, gå hem tidigare eller gå 
ifrån några timmar så arbetar de igen den tiden på kvällen. Deltagarna menade att de får 
själva ta sitt ansvar för att arbetet blir gjort men fördelen med detta är att de slipper 
stressen över de privata angelägenheterna som måste göras dagtid. I och med 
flexibiliteten kan de uträtta sådana saker utan att ordna med formella 
ledighetsansökningar enligt en deltagare.  
 
Det framkom att flera deltagare känner att de kan ringa och ordna privata 
angelägenheter fast de är på arbetet och att de upplever att det är positivt och inte tar för 
mycket tid i anspråk från arbetet. En deltagare sa att det upplevdes som fördelaktigt 
eftersom till exempel banker och försäkringsbolag har öppet kontorstider och det blir 
svårt att ringa sådana samtal när de kommer hem.  
 
          Arbeta för mycket. Av intervjuerna framkom det att flexibiliteten på företaget kan 
göra att deltagarna arbetar för mycket, alltså mer tid än de är anställda för att arbeta. 
Flera deltagare ansåg att de arbetar för mycket och en av dessa sa att det beror på att de 
kan arbeta när de vill på dygnet på grund av att de har en egen bärbar dator. Deltagaren 
menade att om hon får idéer om nya uppslag kring arbetet på kvällen så sätter hon 
igång och arbetar på sin lediga tid. Att det kan bli en nackdel med att de kan arbeta när 
som helst på dygnet visade en annan deltagare som svarade på frågan om det fanns 
några nackdelar med flexibiliteten genom att säga: ”nej, jo, alltså en nackdel är väl det 
eftersom man kan jobba jämt så kanske man gör det lite mycket, så egentligen mycket 
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mer också än vad man skulle göra”. En annan deltagare sa att hon arbetar extra flera 
timmar varje kväll. Ytterligare en deltagare upplevde att det kan vara så att hon lurar 
sig själv till att arbeta mer än vad hon skulle göra om arbetet inte var flexibelt eftersom 
arbetet aldrig riktigt släpps. Deltagaren menade att det kan innebära att hon arbetar på 
kvällen utan att tänka på det och att det kan upplevas som om arbetet integreras i det 
vardagliga livet.  
 
Men i motsats ansåg flera av deltagarna att de inte arbetade för mycket. En av dem sa 
att hon aldrig tar med sig arbetet hem och att när det är tänkt att sluta så slutar hon. 
Flera deltagare sa att de inte arbetar för mycket eftersom den tiden de arbetar på kvällen 
ser de till att kompensera genom att vara ledig på dagen och att det därmed tar ut 
varandra. 

 
          Svårt att koppla bort arbetet på fritiden. Det framkom även av intervjuerna att 
några av deltagarna upplevde det flexibla arbetssättet som en risk att få svårt att koppla 
bort arbetet när de är lediga. En deltagare beskrev att hon har svårt att koppla av och att 
hon tänker på arbetet hela tiden. En annan sa att under tiden hon tittar på tv på kvällen 
så tänker deltagaren på att nu måste jag arbeta. Ytterligare en annan deltagare beskrev 
att hon sugs in av arbetet genom att säga:  
 

Men det finns ju den här risken att man liksom sugs in och inte känner att man är 
riktigt ledig. Jag kanske borde sätta mig vid datorn, jag borde göra det här, jag 
borde göra det här istället för att nej men nu är det inte jobbet utan nu är det 
privat. 

 
En deltagare sa också att en flexibel arbetsplats gör att hon sitter på kvällen och arbetar 
och då finns det en risk att inte bara arbeta med det som hon tänkte göra utan att hon 
fortsätter att jobba vidare med andra saker också. 

 
          Alltid tillgänglig. Några av deltagarna menade att flexibiliteten, i och med att de 
kan arbeta när som helst på dygnet, gjorde att de upplevde en känsla av att alltid vara 
tillgänglig. Med tillgänglighet menade de att arbetet kan nå de anställda i arbetssyfte 
om det skulle behövas även under tid som inte är kontorstid. En deltagare beskrev att 
hon upplever det som en extra belastning när hon har datorn på hemma och när 
mobiltelefonen är påslagen dygnet runt. Deltagaren sa att hon upplever att arbetsdagen 
inte är slut när klockan är fem och att det upplevs som att arbetsdagen aldrig riktigt tar 
slut. En annan av deltagarna upplevde att det känns som att hon aldrig är ledig och att 
det är svårt att säga nej. Att alltid känna sig tillgänglig innebar enligt denna deltagare en 
känsla av dåligt samvete om hon inte ställde upp. Men deltagaren ansåg att det dåliga 
samvetet inte beror på krav från företagets sida utan att det är något deltagaren själv tar 
på sig, att det är hennes flexibla beteende. 
 
          Suddig gräns mellan arbete och ledig tid. Flera deltagare upplevde att det kunde 
kännas som att gränsen mellan när de arbetar och är lediga blir suddig. En deltagare sa 
att i och med flexibiliteten så blir arbetet en integrerad del av privatlivet och att det blir 
svårt att dra en gräns mellan privatliv och arbetsliv. Deltagaren menade vidare att 
gränsen blir suddig och att den påverkar henne genom att hon måste planera sin tid väl, 
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till exempel vilka dagar som hon ska hämta på dagis och vilka dagar som hon kan 
arbeta sent på kvällen. En annan deltagare beskrev att det som är arbete och det som är 
privat flyter ihop eftersom hon kan ta samtal och arbeta när hon egentligen är ledig. 
Deltagaren sa att arbetet och det privata går i varandra och att det blir en suddig gräns 
som gör att det finns en risk att inte känna sig riktigt ledig. Deltagaren beskrev också att 
det ibland kan vara svårt att dra gränsen och skilja på vad som är arbete och vad som är 
ledig tid genom att säga: 
 

Visst händer det ju ibland som att man börjar på kvällen att sitta och jobba med 
någonting så tar det längre tid. Så att man jobbar sent kanske att man sitter över 
midnatt liksom. Man sätter sig vid tiotiden och så jobbar man över midnatt. Och 
då tänker man vad håller jag på med, så här kan jag inte hålla på i längden. 

 
Några andra deltagare ansåg att det är en suddig gräns för dem men att de ändå kan dra 
gränsen och skilja på vad som är arbete och fritid. De sa att de drar gränsen genom att 
de väljer själv om de ska svara i telefonen på semestern eller inte och att när barnen 
kommer hem från skolan när de arbetar hemma så stänger de av datorn och slutar att 
arbeta. De sa vidare att det är upp till dem att avgöra hur de ska hantera det. En annan 
deltagare sa att det är svårt att dra gränsen men att hon använder sig av ritualer för att 
förtydliga gränsen. Deltagaren gav ett exempel på det när hon sa att hon tar på sig andra 
kläder för att skilja på när det är arbete och när det är fritid. 
       
De anställdas balans mellan arbetsliv och privatliv 
Detta tema handlar om hur de anställda upplever att det går att kombinera sitt arbetsliv 
och privatliv. Temat behandlar dessutom det som framkom om huruvida de upplever att 
de kan förena kraven som ställs på yrkesrollen och på privata/föräldrarollen och hur de 
upplever när kraven ökar på en av rollerna.  
 
          Kombinera arbetsliv och privatliv. I och med att deltagarna hade möjlighet att 
kunna påverka sin egen tid så upplevde de att de kunde kombinera sitt arbetsliv och 
privatliv. Just det att de kan gå hem tidigare för att till exempel ta barnen till sina 
fritidsaktiviteter fast de inte arbetat åtta timmar den dagen gör att det fungerar på ett bra 
sätt sa flera deltagare. De menade att då kan de göra klart arbetet senare på kvällen. De 
menade även att eftersom detta går att lösa slipper de bli stressade över antingen att 
arbetet inte görs färdigt eller att barnen inte kommer till sina aktiviteter. Som en av 
deltagarna sa: ”och det är ju väldigt skönt, slippa den här stressen att det här skulle jag 
ha gjort nu men jag måste åka för att hämta eller skjutsa eller någonting sånt där”. 
Några deltagare sa att den flexibiliteten som finns är det som möjliggör att det går att 
kombinera arbetslivet och privatlivet mycket bättre och att de skulle bli låsta om de 
hade haft ett 8-17 arbete och då skulle få problem. De sa att de inte ser det som något 
problem att behöva arbeta igen tiden på kvällen, utan att det är en fördel att kunna 
hämta barnen tidigare och vara med dem. Det framkom även att deltagare utan barn inte 
heller upplevde att det stör privatlivet att arbeta igen tid på kvällen utan tyckte att det 
går bra att anpassa arbetslivet och privatlivet till varandra just för att arbetet är flexibelt. 
Flera deltagare menar att flexibiliteten möjliggörs av att de tekniska verktygen finns 
och det i sin tur kan göra så att de anställda kan kombinera sitt arbetsliv och privatliv. 
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          Kombinera yrkesroll och privat/föräldraroll. Att deltagarna har en roll på arbetet, 
yrkesrollen, och en roll privat, föräldrarollen eller privata rollen visade resultatet. Vi 
frågade i intervjuerna om de upplevde att de kunde kombinera sina roller och det tyckte 
de att de kunde göra. De menade att när de är på arbetet är barnen i skolan eller på 
dagis då de har sin yrkesroll och hemma är de förälder och har sin föräldraroll. En 
deltagare sa att i de fall hon behöver arbeta lite på kvällen så gör hon det när barnen har 
lagt sig. Flera deltagare ansåg att anledningen till att de tycker det fungerar bra att 
kombinera rollerna är att de har flexibiliteten. En deltagare sa att när familjen behöver 
mer tid av olika anledningar vissa dagar eller veckor så är det som mest viktigt att 
kunna vara flexibel för att kunna ge familjen det den behöver. Deltagaren sa vidare att i 
och med flexibiliteten så kan tiden tas igen på kvällen och då gör det inget att 
föräldrarollen tagit tid ifrån yrkesrollen. Det framkom även att det kan vara svårare för 
föräldrar att kombinera rollerna, som en deltagare sa: ”det går väl, men man får kämpa 
för det och tänka på att ge familjen tid”. En deltagare sa att hon kan kombinera rollerna 
och att flexibiliteten är en sida av det som möjliggör för det men att det skulle kunna 
göras bättre om företaget tillhandahöll med en städhjälpsförmån.  
 
Resultatet visar att deltagarna kan förena kraven som ställs på sina roller i arbetslivet 
och privatlivet trots att flera av deltagarna ändå är tillgängliga både på dagtid och på 
kvällstid. Som en deltagare svarade: ”ja, visst annars så satt man inte här”. De deltagare 
som inte hade barn tyckte att det fungerade att förena kraven och sa att de inte har så 
mycket krav från privatlivet eller sambon som de tror att anställda med barn har. De 
menade att kraven som ställs från båda hållen kan krocka ibland men på det stora hela 
går det bra att förena dem. Flextiden är en sak som underlättar att förena kraven så att 
deltagarna lättare kan göra så att det inte krockar för mycket. En av deltagarna sa att 
ibland måste de krav som ställs från arbetet prioriteras bort om det inte hinns med och 
då upplevs det som att det inte går att förena kraven men ändå att det gör det i och med 
bortprioriteringen.  
 
Resultatet visade även att när kraven ökar på en roll så tas tiden från den andra rollen, 
vilket innebär att när kraven ökar på arbetet så minskar den privata lediga tiden och då 
arbetar deltagarna mer på kvällarna och helgerna. En deltagare sa att det blir så 
automatiskt om hon vill göra ett bra arbete hela tiden men att eftersom det är flexibelt 
så går det bra. Deltagaren sa att det som är bra är att det går att ta igen det sen när det 
blir lugnare på arbetet och att hon då kan varva ner. Flera deltagare sa att de inte 
upplevde det som något problem eftersom de vet att det är för en period och att det 
finns möjlighet att ta igen det senare. En deltagare sa att det inte brukar vara ökade 
arbetskrav under så långa perioder att hon känner sig konstant sliten och trött.  
 
När kraven ökar på yrkesrollen så får vissa deltagare prioritera bort något från fritiden 
visar resultatet. En av deltagarna sa att hon har väldigt mycket på fritiden, är lagledare 
för ett fotbollslag, vilket tar mycket tid varje vecka och menade att de gånger kraven 
ökar på arbetet måste detta prioriteras bort. Deltagaren sa vidare att det kan kännas 
frustrerande att behöva välja bort något som är roligt men inställningen till det är att 
oavsett hur mycket det finns att göra så måste det göras val. 
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Deltagare med barn sa i intervjuerna att familjen ändå går först och att de försöker 
lägga arbetet så att det inte påverkar barnen. De sa att när de har mer arbete en period så 
gör de arbetet på kvällen istället så att barnen inte ska behöva gå för länge på dagis. Det 
framkom att många deltagare periodvis har mer arbete beroende på den yrkesrollen de 
har och då blir det lite mindre tid för familjen och det privata. Det visade sig att det kan 
innebära att de blir stressade och för säljarna är det kvartalssluten som är stressigast. De 
får då planera om hemma, till exempel att mannen/frun hämtar barnen mer under den 
perioden. Ett sätt att ge tillbaka den tiden till familjen är att gå hem tidigt en 
eftermiddag så att barnen kan komma hem direkt efter skolan och på så vis blir det en 
balans mellan rollerna och dess olika krav. En deltagare sa att det är ingen stress som 
påverkar negativt hela tiden utan det är jobbigt just då när arbetsuppgifterna ställer 
högre krav. En annan deltagare sa att eftersom hon prioriterar familjen så skulle hon gå 
ner i arbetstid om kraven skulle öka för mycket på arbetet men att än så länge upplever 
hon att det går att lösa tiden med familjen när kraven ökar på arbetet och att det 
fungerar bra. Ytterligare en av deltagarna sa att när det blir mer arbete är det samtidigt 
roligt för det är inte roligt om det är samma och lika mycket jämt och känner då att hon 
vill engagera sig i det arbetet. En annan deltagare menade att, den nackdelen som 
innebär att det generellt kan bli mer arbete och inte enbart vissa perioder, vägs upp av 
friheten denna har, att inte känna sig stressad av att vara bunden vid kontoret vissa 
tider. Samtidigt som en annan deltagare sa att hon upplever att fördelarna med det 
flexibla arbetet, att kunna planera och styra sin egen tid, väger över nackdelarna så att 
fördelarna med flexibiliteten ligger på plus. Dessutom sa flera deltagare att ibland så 
ökar kraven och ibland så minskar de, och vet de om det så kan de planera för det. 

 
En deltagare sa att när barnen var i tonåren ställdes det lite högre krav på föräldrarollen 
att hålla koll på dem var de var och se till att de kom hem som de skulle. Deltagaren sa 
vidare att då var det också en fördel med det flexibla arbetet för att kunna hjälpa till och 
hämta dem. Flera deltagare sa att de upplever att det skulle vara svårare att hantera det 
när kraven på en roll ökar om de skulle ha fasta arbetstider mellan 8-17. De menade att 
eftersom arbetet kan upplevas som mer flexibelt än privatlivet så är det inga problem att 
ta tid från arbetet när kraven ökar på den privata/föräldrarollen, till exempel om dagis 
har stängt eller om barnet ska någon annanstans då de kan arbeta igen förlorad tid på 
kvällen.  

 
De anställdas inställning och stöd från chefen 
Detta tema handlar om vad mer som är viktigt utöver flexibiliteten för att balansen ska 
underlättas mellan arbete och privatliv. Det är de anställdas förhållningssätt, inställning 
och det stöd de anställda får från chefen och företaget. 
 
         De anställdas förhållningssätt och inställning. Flexibilitetens baksida som några 
av deltagarna menade är risken att de arbetar för mycket men de anser ändå att det 
beror på vilken inställning de har som individ. De menade att individen gör ett eget val 
om hon ska svara i telefonen på semestern eller inte. En deltagare sa att hon kan känna 
sig stressad av arbetet men att det också är någonting som hon får förhålla sig till. 
Deltagaren utvecklade det genom att säga att när hon fick barn så fick hon lära sig att 
skilja på arbete och fritid genom att markera för sig själv när det var arbete och när det 
var fritid genom att till exempel inte alls sätta på datorn på helgen. Deltagaren sa att 
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innan hon fick barn så kunde hon vara på arbetet åttio timmar i veckan men det går inte 
nu när hon har familj. Deltagaren sa även att det är viktigt att lära sig att hantera 
stressen från arbetet och att arbetet inte får uppta en för stor del av en själv. Som 
deltagaren sa när vi i intervjun frågade om hon kände att stressen gick att hantera: ”ja, 
men det är också ett förhållningssätt man får inta, att man inte tillåter det ta över hela 
ens liv och… ens välbefinnande”. Deltagaren beskrev att hon försöker hantera det 
genom att fokusera på ”där hon är” i stunden, hemma eller på arbetet. Annars om hon 
inte fokuserar och istället tänker på arbetet när hon är hemma och tvärt om så är hon 
inte där hon är någonstans.  
 
En annan deltagare sa att det alltid är ett val individen gör när hon väljer att arbeta och 
således slår på sin dator på kvällen, men hur individen hanterar det beror på hur hon 
fungerar som individ. Vidare sa deltagaren att det även handlar om vilket synsätt 
individen har gällande arbetet och beskrev det genom att säga: 
 

Jag tror också att man måste ha proportioner på vad som är problem och vad som 
inte är problem. Det finns pappersproblem, det mesta som vi jobbar med här är att 
man missar någon affär eller något möte hit och dit och det är teoretiska problem. 
Men många kan ju tycka att det värsta de har råkat ut för är att man har missat en 
affär och har förlorat alla pengarna där och då kan det nog vara väldigt pressande. 
Men jag ser det bara som pappersproblem så att säga. 

 
Deltagaren menade vidare att inställningen är viktig eftersom det kan göra att 
problemen blir större än vad de egentligen är. Deltagaren sa: ”blir man lätt uppstressad 
för grejer som man själv tycker är stora men som egentligen inte är det så blir det värre 
än om man har en mer tillbakalutad inställning”. En annan deltagares inställning visade 
sig då hon sa så här, angående om det blir för mycket att göra på arbetet: ”hinner man 
inte så hinner man inte” och deltagaren sa även: ”det är ju inte mer än att säga att sorry 
det får bli i morgon”.  

 
Att inställningen hade betydelse ansåg även en annan deltagare. Deltagaren sa att 
anledningen till att hon inte känner att hon arbetar för mycket kan handla om att hon 
uppnått en viss mognadsgrad. Deltagaren menade att hon hade lärt sig att livet 
innehåller så mycket mer än bara arbetet. Hon sa vidare att när hon är hemma är arbetet 
i hennes tankevärld väldigt litet och hemmet väldigt stort. Och när hon arbetar är istället 
hemmet litet och arbetet stort. 
 
Några deltagare sa att det är upp till individen att säga ifrån när det bli för mycket 
arbete, att säga nej. En deltagare sa om att inte hinna med på arbetet: ”jag försöker 
liksom lära mig att okej nu har jag hunnit det här och det här och om jag känner att det 
här hinner jag inte med då säger jag till min chef att det här blir för mycket”. En annan 
deltagare ansåg att det är upp till den anställde att sätta en gräns för hur mycket hon ska 
arbeta. Hon ansåg vidare att det kan vara svårt för arbetsgivaren att veta hur mycket de 
anställda arbetar när arbetet är så flexibelt som det är. Istället är det som hon sa upp till 
varje anställd att säga stopp nu har jag för mycket. En annan deltagare trodde att det 
kan vara svårt för cheferna att fånga upp om de anställda upplever att de arbetar för 
mycket om inte de anställda själva säger ifrån.  
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Gällande den tillgänglighet det innebär med en flexibel arbetsplats sa en deltagare att 
det kan vara både bra och dåligt att till exempel ta med sig datorn på semestern. 
Deltagaren menade att om det är bra eller dåligt är upp till individen själv och hon sa: 
 

Jag brukar säga såhär, man väljer sitt sätt att vara. Och det är antingen är du en 9-
17 människa och då lär du organisationen det och då är det ingen som förväntar 
sig av dig att du ställer upp klockan åtta eller klockan sex. Men om du, om du 
visar organisationen som du jobbar mot att du alltid är tillgänglig då, då har du 
satt rollen för dig själv om det är balans eller inte det är en helt annan fråga. 

    
          Stöd från chefen och företaget. Enligt en deltagare beror graden av flexibilitet 
som erbjuds på vem de har som chef och förtroendet de har för varandra. Deltagaren 
upplevde att hon hade det förtroendet från sin chef. Resultatet visade även att andra 
deltagare upplevde att det känns viktigt att närmsta chefen tycker det är okej med när 
och hur flexibiliteten utnyttjas/används. De menade att det är viktigt att chefen förstår 
hur det är i arbetssituationer och i privata situationer, det påverkar också balansen 
mellan arbetsliv och privatliv. Attribut hos chefen som är viktiga är omtänksamhet, 
hjälpsamhet och att chefen bryr sig om hur de anställda mår enligt resultatet. Flera 
deltagare upplevde att de hade det stödet och att chefen förstod de privata kraven. Det 
har alltid fungerat utan konflikt och som två deltagare poängterade är att de inte 
behöver gå till chefen för att be om lov att vara borta till exempel två timmar. En 
deltagare sa att hon inte hade hunnit lära känna sin chef på det sättet och att hon i 
genomsnitt bara haft samma chef i sex månader samt att det inte gör någonting 
eftersom hon har mandat att prioritera sin egen tid. En av deltagarna hade ingen chef. 
 
De flesta av deltagarna menade att företaget stödjer deras ansträngningar att balansera 
arbetslivet och privatlivet eftersom företaget gör det möjligt att arbeta flexibelt med 
mycket frihet och att företaget tillhandahåller alla faciliteter som behövs för att kunna 
arbeta så. En deltagare sa att hon värdesätter det och upplever att företaget står bakom 
henne. Deltagaren sa vidare att hon upplevde att det är en stor del av hur företaget vill 
vara som företag och hur de vill uppfattas av sin anställda. Det framkom även av 
intervjuerna att deltagare ansåg att företaget arbetar mycket med att få sina anställda att 
må bra och hur de anställda ska kunna kombinera arbetslivet och privatlivet genom 
stödjande funktioner för föräldrar. Ett visst antal av deltagarna menade att 
föräldrarollen är viktigt och att företaget satsar på arbetet med att underlätta för 
föräldrar i och med att de gör det lättare för de anställda att kunna ha ett privatliv och 
vara förälder. En deltagare hade uppfattningen att företaget är väldigt unikt när det 
gäller detta och att det är väldigt förmånligt som de har det.  

 
Flera deltagare ansåg att företagets insatser gör att de mår bättre hemma och på arbetet 
tack vare att de kan arbeta flexibelt, utan flextiden hade de varit mer låsta och det hade 
påverkat deras välmående och balans. En deltagare sa att det är som ett godkännande 
från företagets sida att de anställda kan lägga upp sin arbetstid som det passar dem 
själva utan att behöva må dåligt när de till exempel tar några timmar ledigt en dag för 
att uträtta privata ärenden och det gör att de slipper få ångest för det. En annan 
deltagare sa att hon inte kan se några speciella insatser som företaget gör för att hon ska 
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må bättre hemma och på arbetet, detta för att hon kände att det är hon själv som tar sig 
den flexibla friheten och att det inte är företaget som ger den möjligheten. Det är en 
självklarhet för denna deltagare, som arbetar som säljare, att det fungerar så för annars 
skulle hon inte kunna prestera menade hon. Deltagaren sa att insatsen som företaget gör 
är i sådana fall familjeträffarna och inte flexibiliteten som tillhandahålls. Ytterligare en 
av deltagarna sa att hon inte vill hårdra det och säga att det är företagets insatser som 
gör att hon mår bättre hemma och på arbetet utan hon anser att företaget är inriktat på 
att göra affärer och att det är därför företaget har arbete/privatliv-balans. Deltagaren sa 
att det flexibla arbetssättet är för att hjälpa affärerna, inte för att vara snälla mot de 
anställda utan att flexibiliteten ser till att de anställda kan göra affärerna och ändå sköta 
allt det andra, bland annat att ta hand om familjen. Deltagaren sa vidare att om det 
fungerar med familjen och privatlivet blir det lättare för folk att utföra sitt arbete och 
det gynnar affärerna. Dessutom trodde en deltagare att företaget får mer produktiva 
anställda genom att tillhandahålla med flexibiliteten. 

           
Diskussion 

 
Syftet med den här undersökningen var att ta reda på vad en arbete/privatliv-
balanspolicy kan inbegripa i ett företags arbete för att underlätta för de anställda att 
balansera arbetslivet och privatlivet eftersom forskning visat att de anställda står inför 
utmaningen att hantera denna balans (Elloy & Smith, 2003). Denna utmaning är en 
konsekvens av att nu har både män och kvinnor i större utsträckning än tidigare stort 
ansvar för både hushållet och arbetet (Dancer & Gilbert, 1993). Vidare var syftet med 
undersökningen att ta reda på om en sådan policy kan vara ett sätt för företag att 
förebygga stress hos de anställda. Detta för att forskning visat att 
stresshanteringsprogram som är en sekundär stressåtgärd som syftar till att reducera de 
anställdas stressymptom (Murphy & Sauter, 2003), osannolikt behåller de anställdas 
hälsa och välmående i förlängningen och därmed kan ifrågasättas. Organisationer måste 
även förebygga stressorer i de anställdas arbetsmiljö (Giga et al., 2003, refererat i 
Kenny & Cooper, 2003). Vi anser att resultatet är innehållsrikt och av relevans för 
ämnet på så vis att fyra teman erhölls som vi anser besvarar syftena med denna 
undersökning. Det första temat besvarar första syftet och de övriga tre temana besvarar 
andra syftet. Dessa teman kommer vi härmed att gå igenom ett i taget och belysa med 
tidigare teori och empiri.  

 
Arbete/privatliv-balans och dess förmåner 
Det första temat beskriver först ur ett arbetsgivarperspektiv vad företagets 
arbete/privatliv-balanspolicy inbegriper. Företaget erbjuder de anställda en flexibel 
arbetsplats, flextid samt tillhandahåller dator, mobiltelefon och bredband för att 
möjliggöra för det. Företaget anordnar även sportscamp, ett dagläger, för de anställdas 
barn på somrarna så att föräldrarna kan ta semester samtidigt. Detta företags policy 
heter arbete/privatliv-balans och vänder sig till alla anställda oavsett om de har barn 
eller inte, bor ensamma eller är sambo/gift. Benämning av policyn arbete/privatliv-
balans samt att den riktar sig till alla anställda stämmer överens med Poelmans och 
Sahibzadas (2004) beskrivning. Förmånerna som policyn innefattar, flexibla arbetstider, 
flextid och hjälp med barnomsorg, stämmer överens med Allens (2001), Poelmans och 
Sahibzadas (2004) samt Frones (2003, refererad i O’Driscoll et al., 2003) beskrivning 
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av vad ett företag kan erbjuda de anställda för att hjälpa dem med balansen mellan 
arbetsliv och privatliv. 
  
Sedan är det arbetstagarnas beskrivning av förmånerna. De har antingen flextid eller 
oreglerad arbetstid. Graden av flexibilitet beror på vilken befattning och vilken tjänst de 
har men alla upplever att de har ett flexibelt arbete. Därför kommer vi härefter inte göra 
någon åtskillnad utan enbart använda benämningen flexibelt arbete. Det framkommer 
även att företaget har fler förmåner för föräldrar än vad som framkom ur 
arbetsgivarperspektivet. De anställda får även utfyllnadslön under föräldraledigheten, 
sportscamp anordnas även på höstlovet samt att företaget anordnar familjedagar såsom 
hyr Gröna Lund och anordnar barnfest i stadshuset. Deltagarna är nöjda med 
förmånerna men det framkommer att en förmån som ytterligare skulle underlätta för 
dem är subventionerad städhjälp. Detta kan tolkas som att den lediga tiden inte räcker 
till för att hinna med alla förpliktelser i hemmet och om de fick städhjälp skulle det 
frigöra mer tid för till exempel barnen. Vi anser att detta handlar om den tidsbaserade 
pressen som uppkommer när individen känner att det är svårt att fullfölja 
skyldigheterna i en roll för att hon är mentalt upptagen eller fysiskt närvarande med den 
andra rollen (Greenhaus & Beutell, 1985, refererat i Ford et al., 2007). Det som kan 
leda till en tidsbaserad press då arbete inkräktar på familj är lång arbetstid (Byron, 
2005), och vi skulle vilja påstå att ett heltidsarbete för en småbarnsförälder är lång 
arbetstid. Detta är inget som förvånar oss då vi tror att arbetande föräldrar kan uppleva 
att det är svårt att få tiden att räcka till. Den tidsbaserade pressen kan leda till 
arbete/familj-konflikt (Greenhaus & Beutell, 1985, refererat i Ford et al., 2007) men de 
här deltagarna upplever att de ändå kan hantera det. 

 
Att arbeta på en flexibel arbetsplats 
Det andra temat beskriver hur de anställda upplever att arbeta på en flexibel arbetsplats 
samt vad det innebär praktiskt för de anställda. De upplever att de har en stor frihet då 
de kan påverka och kontrollera sin egen tid och lägga upp sina arbetsdagar på ett sätt 
som passar dem. De tycker att det är positivt att de kan lämna och hämta barnen vid 
tider som passar dem själva, att de kan ta sovmorgon, gå hem tidigare, gå ifrån och 
uträtta privata ärenden på arbetstid eller arbeta hemifrån för att slippa restiden den 
dagen. Det visar sig att när de har kommit senare, gått hem tidigare eller gått ifrån 
några timmar på dagen så arbetar de igen den tiden på kvällen. De som har barn anser 
att eftersom de kan gå från arbetet tidigare och hämta sina barn på dagis så minskar det 
den stress de kan känna över att barnen är för länge på dagis. De anser att det är 
viktigare att känna mindre stress över att barnen är för länge på dagis än över arbetets 
stress. Detta tolkar vi som att det har att göra med att deltagarna har intern ”locus of 
control” (Rotter, 1954, refererat i Friedman & Schustack, 2003). Detta kan ses som att 
de upplever mindre stress eftersom de kan påverka sin situation i och med att de själva 
kan styra sina arbetstider för att balansera arbetet och privatlivet på bästa sätt. Vi anser 
också att de har en intern ”locus of control” eftersom de själva kan välja att ha en 
minskad stress över barnen istället för över arbetet i och med att de kan hämta barnen 
tidigare på dagis.  

 
Vidare under det andra temat visar resultatet att flexibiliteten också kan innebära att de 
anställda arbetar för mycket och att de ofta upplever en känsla av tillgänglighet. Detta 
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för att den bärbara datorn finns till hands även kvällstid vilket medför att de kan arbeta 
när som helst, eller när de har några timmar att ta igen så gör de lite annat när de ändå 
håller på. Deltagare beskriver att det kan innebära att arbetet aldrig riktigt släpps, att det 
kan vara svårt att koppla bort arbetet på ledig tid och det tolkar vi som att arbetet 
integreras för mycket med deras privatliv. Detta stämmer överens med det som 
Poelmans och Sahibzada (2004) beskriver som ”boundary blurring” som innebär att den 
naturliga gränsen mellan arbete och familj kan suddas ut då arbetet ofta inkräktar på 
privatlivet (Poelmans & Sahibzada 2004). Flera deltagare bekräftar detta genom att 
säga att de upplever att arbetet integreras med privatlivet och att gränsen mellan 
arbetslivet och privatlivet kan upplevas som suddig och svår att dra.  
 
I motsats till ”boundary blurring” visar vårt resultat i det andra temat att en del 
deltagare upplever att de kan dra gränsen och skilja på arbete och fritid genom att de 
själva väljer att stänga av datorn eller att inte svara i telefon. Resultatet visar också att 
flera deltagare anser att de inte arbetar för mycket eftersom de anser sig kunna sätta en 
gräns för när de ska sluta arbeta och sluta då. Vi tolkar det som att genom att de 
anställda själv väljer sitt sätt att hantera situationen så kan de påverka hur suddiga 
gränserna mellan arbete och privatlivet ska vara. Detta är i enlighet med det som kallas 
intern ”locus of control” där individen upplever att hon själv genom sitt eget agerande 
kan kontrollera och påverka de händelser som sker (Rotter, 1954, refererat i Friedman 
& Schustack, 2003). Vi tolkar det som att deltagarna har intern ”locus of control” 
eftersom de väljer att stänga av datorn och därmed påverkar de gränserna mellan 
arbetsliv och privatliv till att bli mindre suddiga. 

 
De anställdas balans mellan arbetsliv och privatliv 
Det tredje temat handlar om de anställdas balans mellan arbetslivet och privatlivet. De 
upplever att de kan kombinera sitt arbetsliv och privatliv för att de kan påverka sin egen 
tid. Att de kan lämna och hämta barnen vid tider som passar dem och gå hem i tid för 
att kunna ta barnen till fritidsaktiviteter betyder mycket för dem. Det visar sig att 
eftersom de kan styra sin tid så slipper de bli stressade över antingen att arbetet inte blir 
klart eller för att de inte hinner med barnens aktiviteter. Vi anser att detta visar att de 
anställda har en känsla av kontroll eftersom de kan påverka sin egen tid och välja när 
arbetsdagen ska börja och sluta vilket också visar sig minska deras stress och 
påfrestning över att behöva integrera kraven från arbetet och familjen. Det går i linje 
med forskningen av Thomas och Ganster (1995, refererad i Batt & Valcour, 2003). 
Vidare kan vi se att detta stämmer överens med Thomas och Gansters (1995, refererad i 
Batt & Valcour, 2003) definition av kontroll som innebär att då upplever individen att 
hon kan ha inflytande över sina levnadsförhållanden så att dessa blir mer givande (Batt 
& Valcour, 2003).  Det är precis vad som kan vara fallet här, eftersom de upplever att 
de har inflytande då de kan styra sina tider som då resulterar i att deras 
levnadsförhållanden lönar sig, det vill säga att de kan kombinera sitt arbetsliv och 
privatliv. Vi anser vidare att det är faktumet att de har ett flexibelt arbete som gör att de 
kan kombinera sitt arbetsliv och privatliv på ett bra sätt. Det visar sig att de upplever att 
de skulle bli låsta av att ha ett 8-17 arbete och att det då skulle vara problematiskt för 
dem att kombinera arbetslivet och privatlivet. De vill kunna hämta barnen tidigare så de 
hinner vara med dem och det är inget problem att arbeta igen den tiden på kvällen sen. 
Det stämmer med den typen av tidsbaserad press som forskning menar kan uppstå om 
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de anställda har ett oflexibelt schema med fasta tider som inte går att ändra på, och som 
då kan skapa arbete/familj-konflikt (Parasuraman et al., 1996). Det framkommer att det 
inte är någon skillnad mellan anställda med och utan barn i detta hänseende då även de 
utan barn upplever att det går bra att kombinera arbetslivet och privatlivet just för att 
arbetet är flexibelt. Det innebär att den tidsbaserade pressen som kan komma av ett 
oflexibelt schema uteblir och därmed även arbete/familj-konflikt eftersom de har ett 
flexibelt arbete och upplever att det inte skulle fungera med fasta arbetstider. Vi anser 
att detta är en indikator på att policyn kan fungera som en förebyggande åtgärd för de 
anställdas stress. Resultatet visar att de anställda upplever att de kan kombinera 
arbetslivet och privatlivet och att de därmed inte känner sig stressade över arbetet eller 
barnen/familjen/privat.  
 
Vidare under detta tema handlar det om de anställda upplever att de kan kombinera sina 
roller, yrkesrollen och den privata/föräldrarollen. Vi anser att det går att likna med det 
ovan beskrivna, kombinera arbetslivet och privatlivet eftersom det är rollen i arbetslivet 
och rollen i privatlivet som ska kombineras. Dock upplever de anställda att de kan 
kombinera rollerna och att det även nu handlar om att det är flexibiliteten som gör det 
möjligt. Det visar sig att de anställda tycker att det är bra att kunna vara flexibel när det 
krävs mer av föräldrarollen, när kraven på denna ökar som det tidvis gör under barnens 
uppväxtår, då är det som mest viktigt att kunna ge barnen/familjen det den behöver. De 
känner att det inte gör något att föräldrarollen tar tid från yrkesrollen utan det är bra att 
det finns den möjligheten och att de då kan arbeta igen det på kvällen. De vill inte 
påverka föräldrarollen så när de har arbete att göra på kvällen gör de det när barnen har 
lagt sig. Forskning visar att det som kan skapa tidsbaserad press från familjelivet är till 
exempel skyldigheter angående barnen och hushållet, och då kan familj inkräktar på 
arbete inträffa (Frone et al., 1992). Det framkommer i resultatet att de anställda inte 
upplever att familjen inkräktar på arbetet när de måste göra något familjerelaterat på 
arbetstid och att det skapar arbete/familj-konflikt. Detta eftersom de tycker att det är bra 
att det finns möjlighet att ta tid från arbetet när föräldrarollen kräver mer, samt att de 
skulle uppleva konflikt och bli stressade om de inte skulle kunna göra det. Det visar sig 
att föräldrarna i denna undersökning upplever att det är svårare än de utan barn att 
kombinera rollerna då de har mer krav på sin föräldraroll, men att flexibiliteten ändå 
gör det möjligt. Detta i enlighet med tidigare forskning som visar att tillgängligheten av 
flextid förknippas med en lägre nivå av arbete/familj-konflikter (Marshall & Barnett, 
1994, refererat i Poelmans & Sahibzada, 2004), samt i enlighet med forskning som 
även visar att det finns en relation mellan flextid och lägre stress och påfrestning hos de 
anställda (Bohen & Viveros-Long, 1982; Stains & Pleck, 1984, refererat i Poelmans & 
Sahibzada, 2004). Däremot stämmer detta resultat inte överens med den tidigare 
forskningen som menar att flexibla arbetstider inte har någon inverkan vare sig över 
arbete/familj-konflikt eller över de anställdas kontroll (Batt & Valcour, 2003). 
Resultatet visar att för deltagarna i denna undersökning har de flexibla arbetstiderna 
inverkan på arbete/familj-konflikter eftersom de reduceras och över deras kontroll som 
ökar (som redogjorts för ovan). 

 
Det framkommer att vissa yrkesroller, säljarna, periodvis har mer arbete och att de då 
kan känna sig stressade och måste prioritera bort saker från fritiden. Vi tolkar detta i 
enlighet med forskningen som visar att den påfrestningsbaserade pressen kan medföra 
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stress och spänningar för de anställda samt att en typ av påfrestningsbaserad press som 
leder till press på rollerna och en svårighet att förena dem är arbetsstress (Greenhaus & 
Beutell, 1985, refererat i Ford et al., 2007). Resultatet visar att då kraven ökar på 
yrkesrollen utsätts deltagarna för en påfrestningsbaserad press i form av arbetsstress 
eftersom de känner sig stressade då. Det kan bero på som även tidigare forskning menar 
att arbetsstress kan komma av att den anställde har till exempel en belastad arbetsroll. 
Forskningen menar vidare att denna stress kan spilla över från arbetet och påverka 
familjelivet på så vis att arbetet inkräktar på familjen (Kahn & Byosiere, 1992, refererat 
i Ford et al., 2007; egen översättning). Men vi anser inte att den påfrestningsbaserade 
pressen som kan leda till arbete/familj-konflikt gör det i det här fallet. För enligt 
definitionen av arbete/familj-konflikt så uppstår en konflikt mellan rollerna när pressen 
på rollerna från arbete och familj domänen är oförenliga (Greenhaus & Beutell, 1985, 
refererad i Ford et al., 2007). Vi anser inte att deras press på rollerna är oförenliga 
eftersom resultatet visar att de anställda upplever att de lyckas förena rollerna och 
kraven på dem trots att arbetet inkräktar på familjen och att flexibiliteten underlättar det 
för dem. Vidare så vet de när den ökade arbetsbelastningen inträffar och kan då planera 
för det vilket också underlättar. Dessutom vet de att de kan ta igen den tiden och ge 
tillbaka den till sig själv och familjen när det lugnat ner sig på arbetet. Det innebär att 
deras situation blir hanterbar och att det inte leder till konstant stress och trötthet för 
dem.  
 
Vi anser att ovanstående även går att tolka med rollteorin. Enligt rollteorin så beror det 
på kraven som ställs på rollerna och på resurserna som finns till hands för att hantera 
dessa krav huruvida det leder till att arbetsrollen och familjerollen blir överbelastade. 
Resurserna som finns till hands för att hantera kraven kommer från individen, familjen 
och arbetet. Ökade krav på rollerna kan leda till att rollerna blir överbelastade, men 
tillgängliga resurser kan förebygga eller reducera överbelastningen genom att de gör det 
möjligt för individen att hantera dessa krav (Allen, 2001). Resultatet visar att de kan 
hantera kraven på arbetsrollen och familjerollen och att det således inte leder till att 
dessa blir överbelastade. Det framkommer att de har resurser för att hantera detta. 
Genom att de har stöd från sin partner som vid dessa tillfällen tar ett ökat ansvar för 
barnen och hemmet, de har flexibiliteten som gör det lättare att förena kraven på 
rollerna och de har ett positivt förhållningssätt. De menar att ibland ökar kraven på den 
ena rollen och ibland på den andra. Dessutom är de medvetna om att prioriteringar 
alltid behöver göras då tiden inte räcker till för att de ska hinna göra allt de vill. Enligt 
Perski (2002) är stress ett tillstånd när balansen mellan resurser och belastningar 
rubbas, och om individen inte har resurser att hantera belastningen så kan det leda till 
negativ stress (Perski, 2002). Vi anser att de ökade arbetskraven får dem stressade för 
att balansen rubbas, men eftersom de har de ovan beskrivna resurserna för att hantera 
belastningen så leder det inte till negativ stress för dem. 

 
Vi anser att detta resultat går i linje med de tidigare undersökningar som har visat att 
det finns en relation mellan initiativen och en del av de anställdas reaktioner på dem, 
som till exempel en relation med en bättre arbete/familj-balans (Ezra & Deckman, 
1996, refererat i O’Driscoll et al., 2003) och med en minskad arbete/familj-konflikt 
(Goff et al., 1990, refererat i O’Driscoll et al., 2003).  
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De anställdas inställning och stöd från chefen 
Det fjärde temat visar att de anställdas personlighet, förhållningssätt och inställning har 
betydelse för hur de hanterar det flexibla arbetssättet och användningen av förmånerna.  
Det framkommer att det finns en risk att de arbetar för mycket och att de kan känna sig 
stressade över arbetet men att det är något som de som individ får förhålla sig till. 
Deltagare menar att det är viktigt att inte tillåta att arbetet upptar en för stor del av de 
själva så att det tar över hela ens liv och välbefinnande. Detta kan tolkas som att dessa 
personer har en inställning till omvärlden som är positiv, de har en hög positiv 
affektivitet (Judge m fl, 1999, refererat i Näswall et al., 2003). Vi ser det som att de 
hanterar problemet de har, det vill säga risken att arbeta för mycket, genom att se till att 
inte tillåta att det sker. De sätter inte på datorn eller stänger av mobilen när de kommer 
hem. Deras positiva inställning till problemet, att det går att lösa, har inflytande på hur 
de hanterar problemet i och med att de ser till att arbetet inte upptar en för stor del av 
dem själva som gör att de inte mår bra. En annan deltagare säger att inställningen till 
arbetet är viktigt eftersom det kan göra problemen större än vad de egentligen är. 
Deltagaren menar att om man har en tillbakalutad inställning så blir man inte så lätt 
uppstressad över saker som egentligen inte är så stora. Vidare säger deltagaren att hon 
kan se ett problem som bara ett pappersproblem medan andra kan se det som att det är 
det värsta de har råkat ut för vilket blir mycket pressande. Även detta kan tolkas som att 
det handlar om affektivitet (Judge m fl, 1999, refererat i Näswall et al., 2003). 
Deltagarna har samma problem men ser på problemet på olika sätt. Den som bara ser 
det som pappersproblem har troligtvis hög positiv affektivitet och den som ser det som 
att det är det värsta de råkat ut för har hög negativ affektivitet.  
 
Det framkommer även i det fjärde temat att deltagare menar att det är upp till individen 
att säga ifrån när det blir för mycket arbete. En deltagare säger att om hon inte hinner 
med arbetet som ska göras så säger hon till chefen att det här blir för mycket. Detta kan 
ses som att deltagaren troligtvis upplever att hon själv genom sitt eget agerande kan 
kontrollera och påverka de händelser som sker. Detta tolkar vi som att det har att göra 
med att deltagarna har intern ”locus of control” (Rotter, 1954, refererat i Friedman & 
Schustack, 2003). Genom att säga ifrån till chefen när det blir för mycket arbete kan 
deltagaren själv påverka och kontrollera att så att hon inte arbetar för mycket vilket blir 
en positiv effekt. 

 
Tillsist under detta tema handlar det om att de anställda upplever att företaget stödjer 
deras balans samt att de tycker att företaget satsar på att underlätta för föräldrar att 
kombinera arbetslivet och familjelivet. Vilket innebär att de upplever det precis som 
Allen (2001) menar, att syftet med en policy ur de anställdas perspektiv är att den ska 
underlätta för just detta. Det visar sig också att en del anställda anser att företaget har en 
ekonomisk baktanke med denna policy på så vis att de anställda blir mer produktiva av 
att ha flexibiliteten samt att det gynnar affärerna om de anställda kan kombinera 
arbetslivet och privatlivet. Om detta är sant eller inte kan vi inte dra någon slutsats om, 
men företag överlever genom att göra bra affärer och om de anställda mår bra och 
således är produktiva så gynnar det affärerna. Detta tangerar Allen (2001) när hon 
skriver att en policy ur arbetsgivares perspektiv är en viktig strategi för att behålla och 
attrahera de anställda. Vidare upplever de anställda i undersökningen att de får stöd från 
chefen samt att de tycker att det är viktig. Attribut hos en chef som visar sig vara 
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viktiga är omtänksamhet, hjälpsamhet, att de bryr sig om och förstår de anställdas 
privata krav. Detta indikerar, precis som tidigare forskning, att stöd från chefen är 
viktigt. En ensam policy kan vara otillräcklig för att minska de anställdas arbete/familj-
konflikter och deras stress. Därför behövs förutom en policy, stöd från chefen 
(O’Driscoll et al., 2003). Resultatet indikerar att de anställda har, förutom en policy, 
stöd från chefen. Resultatet visar även att företaget har en familjevänlig kultur där 
chefen stöttar och värdesätter de anställda som Allen (2001) menar är viktigt. Allen 
(2001) skriver vidare att det handlar om emotionellt, praktiskt och socialt stöd vilket vi 
anser att det framgår att de anställda får. Ett exempel på det praktiska stödet är att 
chefen är flexibel med arbetstider och villig att hjälpa till så att det känns bra för de 
anställda. Även emotionellt och socialt stöd finns då de känner att de har förtroende för 
och kan gå till chefen om något bekymmer föreligger. Resultatet visar att chefen på 
företaget är medveten om de anställdas behov såsom forskning menar är viktigt när 
organisationer ska förebygga de påfrestningar som konflikter kan medföra (O’Driscoll 
et al., 2003). Även rollteorin berör att det är viktigt att omgivningen på arbetet stödjer 
familjelivet så att kraven på de olika rollerna går att förena (Kahn et al., 1964; Kelly & 
Voydanoff, 1995, refererat i Allen, 2001). 

 
Metoddiskussion  
Tillvägagångssättet under analysproceduren av data utfördes mycket noggrant och 
systematiskt som tidigare redogjorts för i metoddelen. Texterna lästes igenom flera 
gånger för att försäkra att ingen viktig information förbisetts. Dock var det till en början 
svårt att skilja ut temana från varandra då de till stor del överlappade varandra, men vi 
anser ändå att vi till sist lyckades få en bra struktur på dem. Däremot fanns det 
bedömaröverensstämmelse på så vis att de nyckelord som plockades ut var för sig ur 
texten visade sig vara samstämmiga när de jämfördes. Därmed vågar vi påstå att 
resultatet är förankrat i data.  
 
Urvalet av de tre deltagarna som representerar ett arbetsgivarperspektiv gjordes för att 
ta reda på vad en arbete/privatliv-balanspolicy kan inbegripa i ett företags arbete att 
underlätta för de anställda att balansera arbetsliv och privatliv. Det andra urvalet av de 
elva deltagarna som gjordes för att ta reda på om en sådan policy kan vara ett sätt för 
företag att förebygga stress hos de anställda representerar ett arbetstagarperspektiv.  
Datainsamlingsmetoden var väl vald eftersom vi anser att vi inte kunde ha fått den 
informationen vi fick med en annan metod. Det hade inte gått att få samma rika 
information och fånga deltagarnas upplevelser med till exempel enkäter. Tilläggas ska 
att företaget inte genomgick någon speciell fas, såsom förändring eller utveckling, 
under intervjutillfällena. Angående datainsamlingen som representerar ett 
arbetsgivarperspektiv kan det ifrågasättas huruvida det är bra att göra en intervju med 
två deltagare tillsammans. I de fall ämnet för intervjun är känsligt kan det vara 
problematiskt att göra så men vi vågar påstå att det inte är så i det här fallet eftersom 
det handlar om faktiska saker som företaget arbetar med och har implementerat i sin 
policy. Vidare kan antalet deltagare som representerar ett arbetsgivarperspektiv 
diskuteras. Det kan tyckas vara lite, med tanke på informationsrikedomen, att vi enbart 
intervjuade tre personer och dessutom två av dem tillsammans. Men vi anser inte att det 
skulle innebära mindre informativ data då deltagarna är ledningsföreträdare och har 
kunskapen, erfarenheten och är väl insatta i policyn arbete/privatliv-balans. Angående 
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urvalet som representerar ett arbetstagarperspektiv var deltagarna informativa då de alla 
berördes av policyn. Vidare är det heterogent vad gäller deltagarnas ålder, kön, arbetad 
tid i företaget, befattning samt barn/utan barn och täcker således in en stor variation. Vi 
ville att olika tänkbara åsikter och upplevelser skulle täckas in, men det var enbart kön 
och barn/utan barn som vi hade vetskap om när urvalet gjordes. Den andra variationen 
fick vi av en slump. I ett så stort företag som detta så tror vi att det är svårt att täcka in 
all variation i urvalet så risken finns att det är åsikter och upplevelser som inte fångats 
upp, dessutom är kanske inte elva deltagare i förhållande till variationen tillräckligt. 
Men däremot är urvalet tillräckligt variationsrik för att kunna påstå att vi inte fått en 
skev bild av hur de anställda på företaget upplever flexibiliteten då de flesta av 
deltagarna hade ungefär samma uppfattning om den. För att kunna uttala sig om den här 
policyn förebygger de anställdas stress i hela företaget så måste det studeras under en 
längre tid med många fler omfattande undersökningar. Denna undersökning ger bara en 
liten indikation utifrån hur dessa deltagare upplever det, huruvida den förebygger de 
anställdas stress.  
 
Det kan vidare diskuteras huruvida undersökningens resultat är branschspecifikt eller 
inte. Vi tror att det skulle kunna vara det på grund av att företag i IT-branschen lättare 
kan tillhandahålla tekniska verktyg till de anställda, till exempel bärbar dator, som 
möjliggör för de anställdas flexibilitet. Företag i branscher såsom vård, bygg och 
industri i motsats har mindre möjligheter att kunna erbjuda dessa verktyg till de 
anställda på grund av att de måste finnas på plats för att utföra sitt arbete. Det kan då 
vara svårt att införa flexibelt arbete men att det däremot torde gå att införa några av de 
andra familjevänliga förmånerna såsom spotscamp och utfyllnadslön. I de fall då det 
berör de familjevänliga förmånerna skulle det kunna gå att använda detta resultat för att 
ta fram policys för vård, byggjobb och industri. Vidare kan vi inte uttala oss om 
huruvida alla företag borde införa en sådan här policy då resultatet visat att en viss 
begränsning kan föreligga eftersom vi sett indikationer på att individer kan hantera det 
flexibla arbetet på olika sätt.  

 
Resultatet är meningsfullt på så vis att det visar vad en arbete/privatliv-balanspolicy 
kan inbegripa i ett företags arbete för att underlätta för de anställda att balansera 
arbetslivet och privatlivet. Det är viktigt att visa på exempel hur företag kan arbeta för 
att underlätta de anställdas balans eftersom forskning visat att konflikt mellan de olika 
livsrollerna kan innebära att de anställda upplever en högre stress (Allen et al., 2000, 
refererat i Ford et al., 2007). En ökning av stress och en minskning av 
arbetstillfredsställelse kan få kostsamma negativa konsekvenser för både de anställda 
och företaget som de arbetar i (Kahn & Byosiere, 1992, refererat i Ford et al., 2007). 
Vidare är resultatet meningsfullt för att det berör en aktuell fråga, det vill säga huruvida 
en arbete/privatliv-balanspolicy kan vara en förebyggande åtgärd för de anställdas 
stress. Det är en viktig fråga för att kunskap och forskning om förebyggande åtgärder 
för de anställdas stress är minst utvecklad (Murphy & Sauter, 2003). Påföljderna av 
företags policys på de anställda har inte utretts tillräckligt av forskningen, speciellt 
mekanismerna som påverkar de anställdas välmående genom dessa policys (O’Driscoll 
et al., 2003) samt att de undersökningar som har gjorts för att utvärdera arbete/privatliv-
balanspolicys inte kommit fram till entydigt positiva resultat (Murphy & Sauter, 2003). 
En del forskning visar att flexibla arbetstider har en negativ effekt på de anställdas 
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balans mellan arbete och familj (Saltzstein et al., 2001, refererat i Murphy & Sauter, 
2003). Det visar på hur angeläget det är att undersöka konsekvenserna av 
arbete/privatliv-balanspolicys som inbegriper flexibelt arbete för de anställda. Det är 
även av stort intresse att ta reda på om en arbete/privatliv-balanspolicy kan förebygga 
de anställdas stress av den anledningen att forskning visat att de sekundära 
stressåtgärderna, som företag kan tillhandahålla, och som syftar till att hjälpa de 
anställda att reducera eller minska de negativa effekterna av stressorer (Ivancevich et 
al., 1990), troligen inte behåller de anställdas hälsa och välmående i förlängningen 
(Giga et al., 2003, refererat i Kenny & Cooper, 2003). Därav tror vi att vårt resultat kan 
vara av intresse för framtida forskning och för företag som behöver uppslag på hur de 
kan arbeta för att förebygga de anställdas stress. Detta för att resultatet indikerar att en 
arbete/privatliv-balanspolicy kan fungera som en förebyggande åtgärd för de anställdas 
stress. För att fortsätta utvärdera arbete/privatliv-balanspolicys så skulle framtida 
studier kunna replikera denna undersökning med ett större material i ett annat företag 
eller i en annan bransch. Vi anser även att det är av vikt att undersöka vidare hur 
förmånerna påverkar de anställda och om det kan finnas fler faktorer som påverkar. 
Vidare skulle det vara intressant att göra en jämförelse med ett företag som inte har en 
arbete/privatliv-balanspolicy för att ta reda på hur deras anställda upplever att det går 
att kombinera arbetsliv och privatliv. 

 
Slutsatser  
Eftersom resultatet visar att en arbete/privatliv-balanspolicy kan underlätta för de 
anställda att balansera arbetsliv och privatliv så tror vi att en sådan policy är ett bra 
initiativ för företag att införa. Detta för att det visar sig att flexibiliteten är en viktig 
förutsättning för att de anställdas ska kunna förena de olika kraven och behoven som 
ställs på dem från både arbetet och privat. Därmed kan en policy som inbegriper 
flexibelt arbete vara fördelaktigt då de anställda står inför utmaningen att balansera 
arbetsliv och privatliv. En arbete/privatliv-balanspolicy som inbegriper flexibelt arbete 
kan således minska de anställdas stress eftersom flexibiliteten ger de anställda en 
upplevelse av ökad kontroll över sitt liv i och med att de då kan styra sin egen tid och 
lättare förena kraven. Vidare minskar stressen då de anställda kan förena sina roller 
utan att det uppstår en konflikt dem emellan. Även när kraven ökar på en roll så blir de 
mindre stressade i och med att de upplever att de kan hantera kraven eftersom 
flexibiliteten gör det. Det visar sig även att vissa yrkesroller kan ha ett ännu större 
behov av flexibiliteten då de periodvis på grund av sina arbetsuppgifter får en ökad 
belastning på sig.  De kan hantera det eftersom de har flexibiliteten och blir därmed 
mindre stressade över att inte få ihop vardagen. Däremot kan en arbete/privatliv-
balanspolicy som inbegriper flexibilitet innebära att en del arbetar mer än de ska samt 
att arbete och privatliv integreras med varandra. Det kan kanske upplevas som 
stressande för de anställda. I och med det drar vi slutsatsen att hur den anställde är som 
individ påverkar hur denna hanterar att ha ett flexibelt arbete. Om inte individen 
upplever att hon har de rätta resurserna så kanske det inte passar den individen att ha ett 
flexibelt arbete. Vi tror att med rätt inställning och känslan av att kunna påverka så är 
det inga problem och att det då inte påverkar de anställdas upplevda stress negativt. 
Vidare visar det sig att chefen har en betydande roll huruvida det flexibla arbetet får en 
positiv effekt. Om en arbete/privatliv-balanspolicy ska fungera som en effektiv 
förebyggande åtgärd så behövs även stöd från chefen enligt tidigare redovisad 
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forskning (Cooper et al., 2001, refererat i O’Driscoll et al., 2003). Vi kan därför se i 
enlighet med denna forskning att det är viktigt att stödet finns utöver policyn för att den 
ska fungera.  
 
Eftersom de stresshanteringsprogram som organisationer erbjuder de anställda med 
syfte att minska de anställdas stress osannolikt behåller de anställdas hälsa och 
välmående i förlängningen anser vi att en arbete/privatliv-balanspolicy kan vara ett bra 
komplement till dessa i förebyggande syfte. Denna undersökning visar att en 
arbete/privatliv-balanspolicy kan förebygga de anställdas stress och vi kan därmed 
rekommendera till företag att införa en arbete/privatliv-balanspolicy.  
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