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”Working nine to five?” *-
En studie om gränsdragning mellan arbete och privatliv 

Sara Andersson

De styrda tid- och rumsstrukturerna om när och var arbetet ska utföras 
är  under  snabb uppluckring.  Det  blir  allt  vanligare  att  den enskilde 
individen  själv  får  sätta  sina  gränser  mellan  arbetsliv  och  privatliv. 
Studiens  syfte  var  att  undersöka  hur  individer  upplever  gränserna 
mellan dessa domäner, hur dessa upprätthålls samt om olika roller och 
krav  inom de  olika  domänerna  leder  till  konflikt  mellan  dessa.  Sju 
semistrukturerade  intervjuer  gjordes  med  chefer  och  andra 
nyckelpersoner inom olika branscher.  Intervjuerna analyserades efter 
deduktiv  teoristyrd  analys.  Resultaten  visade  att  gränserna  mellan 
domänerna var svårdefinierade och att arbetslivet integrerades i större 
utsträckning  in  i  privatlivet  än  vice  versa.  Konflikter  gällande  tid 
uppstod  framför  allt  mellan  domänerna.  På  ett  övergripande  plan 
upplevdes dock ett flexibelt arbete positivt och som en förutsättning för 
att det s.k livspusslet skulle gå ihop. Studien bygger på teorier kring 
s.k. segmentering och integrering och resultaten diskuteras även utifrån 
dessa perspektiv.

Gränslöst arbete kännetecknas av att de vanligtvis styrda tid- och rumsstrukturerna för när 
och var arbetet ska utföras allt mer försvinner (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 
Lundberg, 2006). I dagens arbetsliv är det alltmer upp till den enskilde individen att själv 
ansvara för att sätta gränser kring arbetstider och omfattning på uppgifter och mål. Detta 
påverkar gränserna mellan arbetsliv och privatliv, ju flexiblare arbetets organisering är 
desto svårare är det att dra gränser mellan de två olika domänerna. Det blir på så sätt 
främst upp till individen själv att dra dessa gränser och sedan upprätthålla dem (Allvin et 
al., 2006). 

Flexibilitet har blivit en ”modeord” inom organisationer idag och innebär flera olika typer 
av  strategier.  Flexibilitet  kan  utgöras  av  funktionella,  avtalsmässiga,  numeriska, 
finansiella,  grafiska  eller  som  i  föreliggande  studie,  flexibla  tid-  och  rumsstrukturer 
(Lewis, 2003).

Enligt Allvin et al. (2006) så är det framför allt högre tjänstemän, chefer, konsulter och 
frilansarbetande som har dessa möjligheter till ökad flexibilitet. Var individer drar sina 
gränser mellan arbete och övrigt liv beror på hur mycket de vill segmentera, dvs hålla 
domänerna åtskilda, eller integrera sitt privatliv och arbetsliv (Nippert-Eng, 1996). Att 
sätta gränser mellan privatliv och arbetsliv ger individer möjligheter att avgöra och välja 
vilka aktiviteter, beteenden och även kognitioner och emotioner som är lämpade inom de 
olika domänerna (Nippert-Eng, 1996). 

* Ett stort tack till samtliga deltagare som delat med sig av sin tid och sina tankar, utan er skulle denna 
studie aldrig varit möjlig att genomföra. Även ett stort tack till min handledare, Christin Mellner för 
konstruktiv feedback och konkreta tips under arbetets gång.
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Segmentering och integrering
Nippert-Eng (1996) visar att övergångarna mellan arbetsliv och privatliv påverkas av hur 
pass  segmenterat  eller  integrerat  de  två  domänerna  är.  Kreiner  (2006)  definierar 
segmentering  som i  vilken  grad  individer  skiljer  sitt  arbetsliv  och  sitt  privatliv  ifrån 
varandra, såväl kognitivt, fysiskt som beteendemässigt. Integrering innebär i sin tur hur 
individer försöker blanda de två olika delarna (Kreiner, 2006). Individer har dock olika 
inställningar till i vilken utsträckning de vill ha segmentering eller integrering av arbete 
och privatliv (Nippert-Eng, 1996; Edwards & Rothbard refererat i Kreiner, 2006). De som 
vill segmentera de två delarna försöker skilja dem åt så mycket som möjligt, vilket kan 
göras  genom  att  exempelvis  använda  olika  kalendrar  för  arbete  och  privatliv,  olika 
nyckelringar, inte prata om sitt privatliv på arbetsplasten och inte prata om sitt arbete när 
de är hemma (Nippert-Eng, 1996). Dessa individer försöker även att inte tänka på frågor 
som har med den ena domänen att göra medan de befinner sig i den andra. Individer som 
däremot vill integrera de två delarna använder sig av andra strategier, de har kanske en 
kalender, samma nyckelring med nycklar de till båda domänerna och vill gärna berätta om 
sin familj på arbetsplatsen och bjuder även hem kollegor för att träffa familjen (Nippert-
Eng, 1996). 

Flexibilitet och genomtränglighet
Hall och Richter (1988) studerade hur individer hanterar övergångarna mellan arbete och 
privatliv.  De menar att  det  bästa  sättet  att  förstå  hur dessa två delar  samverkar är att 
studera hur övergångarna fungerar och att det är dessa som bäst speglar problematiken 
med de två olika domänerna. Det kan vara fysiska övergångar som att man förflyttar sig 
från en domän till en annan, till exempel när man går till och från jobbet. Det kan även 
vara psykiska övergångar då man befinner sig i  en av domänerna men att  man börjar 
tänka på den andra. Vidare kan gränser vara mer eller mindre genomträngliga. (Hall & 
Richter, 1988).

Ashforth, Kreiner och Fugate, (2000) vidareutvecklade dessa tankegångar och tog även 
fram mer mätbara metoder inom området. De förklarar vidare att vi har gränser mellan 
våra olika roller i privatlivet (såsom mamma, fru, pappa och man) och i arbetslivet (såsom 
anställd eller chef). Hur vi handskas med övergångarna mellan dessa roller beror på två 
huvuddelar, grad av genomtränglighet och flexibilitet. Genomtränglighet innebär i vilken 
utsträckning en individs roller flyter in i varandra, dvs gränserna mellan olika roller och 
domäner  kan  sägas  vara  tunna  eller  svaga  (Nippert-Eng,  1996;  Kreiner,  2006). 
Genomträngligheten kan vara psykisk, till exempel att oroa sig för ett sjukt barn under 
arbetsdagen,  eller  beteendemässiga,  som att  en  kollega  kontaktar  individen  i  hemmet 
(Ashforth et  al.,  2000).  Flexibilitet  handlar  om hur  en  individ töjer  sina gränser  i  en 
domän, fysiskt eller temporärt, för att möta behov i den andra, hur väl en individ kan 
lämna  en  domän  för  att  möta  behov i  den  andra  (Matthews  & Barnes-Farell,  2010). 
Matthews och Barnes-Farell (2010) visar att flexibilitet bör delas upp i två delar, som 
uttryckligt kan skiljas ifrån varandra, förmåga till flexibilitet och vilja till flexibilitet. För 
att fullt ut förstå individers sätt att handskas med sina gränser måste både förmåga och 
vilja  till  flexibilitet  samt  genomträngligheten  gentemot  både  familjedomänen  och 
arbetsdomänen  tas  i  hänsyn.  Viljan  till  flexibilitet  påverkas  främst  av  kön  och  hur 
domäncentral roll individen har (Matthews & Barnes-Farell, 2010). Viljan till flexibilitet 
har i tidigare forskning diskuterats i termer såsom att förmågan till flexibilitet kan, vid 
tillfälle, utnyttjas av individer som vill eller inte vill vara flexibel (Nippert-Eng, 1996). 
Kreiner (2006) har även påpekat att bara för att individer har förmågan till att vara 
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flexibla mellan arbete och hem, betyder inte det att de kommer att vara det. 

Matthews  &  Barnes-Farell  (2010)  visar  även  att  hög  flexibilitet  upplevs  som  något 
positivt då det ger möjligheter att möta behov i privatlivet. Individer som uppger hög grad 
av flexibilitet mellan arbete och privatliv upplever även mindre konflikt mellan de två och 
även mindre påfrestningar efter en arbetsdag (Matthews & Barnes-Farell, 2010). 

Bulger, Matthews och Hoffman (2007) har visat att individer vars arbetsdomän har låg 
flexibilitet  upplever  att  arbetet  inkräktar  på  deras  privatliv.  Om  en  individ  däremot 
upplever en hög flexibilitet i arbetet in i deras privatliv och att de i deras privatlivsdomän 
har lägre möjlighet eller vilja till flexibilitet, har en högre känsla av att deras privatliv 
inkräktar på deras arbetsliv. Bulger et al. (2007) menar att på det stora hela kan deras 
resultat förklaras som att lägre flexibilitet och högre genomtränglighet gör att arbetsliv 
och privatliv inkräktar på varandra på ett eller annat sätt. 

Konflikt och balans mellan privatliv och yrkesliv
Konflikt mellan arbetsliv och privatliv beskrivs ofta som en konflikt där de olika rollerna i 
domänerna  är  oförenliga  med  varandra  på  ett  eller  annat  sätt  (Greenhaus  &  Beutell, 
1985). Dessa författare identifierade tre olika konflikter som de menar kan uppstå: den 
tidsbaserade konflikten,  den påfrestningsbaserade konflikten och den beteendebaserade 
konflikten. Den tidsbaserade konflikten innebär när tid som är avsatt till en av rollerna gör 
att  den  andra  rollen  påverkas  negativt,  dvs  tiden  minskar  i  denna  andra  roll.  Den 
påfrestningsbaserade  konflikten  innebär  att  påfrestning  upplevs  när  den  ena  rollen 
inkräktar på den andra rollen via till exempel telefonsamtal från arbetsplatsen under ledig 
tid och den beteendebaserade konflikten innebär att förväntningar på ett visst beteende i 
en roll inte passar ihop med förväntningar på beteende i den andra rollen (Greenhaus & 
Beutell, 1985).

Enligt Gutek, Searle och Klepa, (1991) så kan konflikt mellan privatliv och arbete te sig 
på två olika sätt, individens arbete kan inkräkta på dennes familjeliv (Work Interference 
with Family, WIF) eller så kan privatlivet inkräkta på arbetet (family Interference with  
Work, FIW). Det har varit vanligast att forskare enbart studerat huruvida arbetet inkräktat 
på privatlivet, alltså WIF (Carlson, Kacmar & Williams, 2000). Det finns tre potentiella 
kategorier  som  dessa  konflikter  kan  utkomma  inom:  arbetsrelaterade,  som 
arbetstillfredsställelse, effektivitet på arbetet eller utbrändhet, de familjerelaterade, som 
till exempel tillfredställelse i familj eller äktenskap och de s.k. domänospecifika, som kan 
vara,  generell  stress,  depression,  missbruk eller  livstillfredställelse  (Bellavia  & Frone, 
2005 refererat i Amstad, Meier, Fasel, Elfering & Semmer, 2011). Amstad et al., (2011) 
studerade i  en metanalys  WIF och FIW i  relation till  konsekvenser  inom de tre ovan 
beskrivna områdena. Sammanfattningsvis så visade resultaten att både WIF och FIW hade 
samband  med  samtliga  arbetsrelaterade,  familjerelaterade  och  domänospecifika 
konsekvenser.  Den  främsta  konsekvensen  av  både  WIF  och  FIW  var  individers 
välbefinnande, både i hemmet och på arbetsplatsen. Detta innebär att oavsett vilken roll 
som  inkräktar  på  den  andra  så  uppstår  en  konflikt  som  kan  innebära  negativa 
konsekvenser för individen (Amstad et al, 2011). 

Segmentering och integrering kontra arbete-hem konflikt
Kreiner,  Hollensbe och Sheep (2009) har  studerat  hur  individer  klarar  av kraven och 
gränserna mellan arbete och privatlivet. Deras resultat visar på fyra olika taktiker för att 
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segmentera eller integrera; beteendemässiga, tidsmässiga, fysiska samt kommunikativa. 
Beteendemässiga kan vara att  individen använder sig av andra människor för att sätta 
gränser, att de använder sig av tekniska hjälpmedel, att de prioriterar de viktigaste kraven 
från arbete och hem samt att de väljer vilka viktiga delar från de två domänerna som får 
genomtränga.  De tidsmässiga kan vara att  kontrollera sin arbetstid och att  helt  släppa 
kraven från arbete och hem med till exempel en semester. De fysiska är att individen 
skapar fysiska gränser mellan hem och arbete eller att de skapar en fysisk distans mellan 
domänerna. Den kommunikativa taktiken innebär att de i förväg sätter förväntningar till 
arbetet och i hemmet. Det innebär även att individen konfronterar andra individer som 
överskrider de uppsatta gränserna (Kreiner et al., 2009). 

Allvin  et  al.  (2006)  beskriver  att  konflikter  och  balans  mellan  arbetsliv  och privatliv 
upplevs olika för olika individer men att det generellt kan delas upp i två olika kategorier, 
de  som fokuserar  på  arbetet  och  de  som vill  integrera  arbete  med  privatliv.  De som 
fokuserar på arbetet upplever balans när de har flyt i arbetet, medan de upplever konflikt 
när deras privatliv sätter hinder för arbetsprocessen. De som däremot vill integrera de två 
domänerna upplever balans när de känner harmoni i sin tillvaro. Konflikt upplever de när 
arbetet tar för mycket plats i deras privatliv så att  jämvikten i tillvaron rubbas (Allvin et 
al., 2006). 

Arbetsgivarens bidrag
Hur mycket en individ kan segmentera eller integrera de två domänerna beror även på hur 
väl  arbetsgivaren  ger  förutsättningar  för  detta  (Hochschild,  1997).  Enligt  Hochschild 
(1997) gör vissa arbetsplatser väldigt mycket för att uppmuntra integration genom att till 
exempel   erbjuda  daghem  på  arbetsplatsen  eller  genom  att  använda  teknik,  såsom 
personsökare och mobiltelefoner. En arbetsplats som tillåter flexibel arbetstid och flexibla 
möjligheter till var någonstans arbetet utförs, ger den anställde större möjligheter till att 
integrera  sitt  arbetsliv  och  privatliv  med  varandra  (Nippert-Eng,  1996).  En  mer 
byråkratisk arbetsplats som kräver att det inte finns personliga föremål på kontoren eller 
att det inte får utföras privatrelaterade ärenden på arbetstid gör att de två domänen blir  
mer segmenterade (Nippert-Eng, 1996). 

Lewis (2003) menar att en organisation kan ha en familjevänlig inställning. Detta kan 
innebära att de anställda till viss del själva kan få styra var någonstans de arbetar och vid 
vilken  tidpunkt  via  till  exempel,  flextid,  deltidsarbete,  jobbdelning,  paus  i  karriären, 
komprimerade  arbetsveckor  samt  arbete  via  telefon.  Denna inställning  förespråkar  ett 
medarbetarperspektiv men det har diskuterats om det inte snarare är arbetsgivarna som 
drar fördelar av detta (e.g.,  Barnett & Hall, 2001; Hill, Hawkins, Ferris, & Weitzman, 
2001; Purcell,  Hogarth, & Simm, 1999; Raabe, 1996; Shreibl & Dex, 1998 refererat i 
Lewis, 2003).

Kreiner  (2006)  har  visat  att  kombinationen  av  vad  individer  vill  när  det  gäller 
segmentering  mellan  arbetsliv  och  privatliv  och  vad  deras  arbetsplats  erbjuder  dem 
påverkar konflikten mellan arbete och privatliv. Han visar även på att det inte finns något 
rätt eller fel mellan segmentering och integrering utan att det snarare handlar om vilken 
slags interaktion det finns mellan individen och dennes arbetsplats. Kreiner (2006) visar 
att arbete-hem konflikten minskar om arbetsplatsen och individen har samma preferenser 
vad det gäller segmentering. Detta påvisades även av Chen, Powell och Greenhaus (2009) 
som studerade hur individers vilja till segmentering, dvs åtskiljande, av arbete och familj 
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och om arbetsgivaren ger såna förutsättningar, påverkar upplevelsen av en lägre konflikt 
mellan domänerna. Individerna i Chen et al.´s studie (2009) upplevde en lägre tidsbaserad 
och påfrestningsbaserad konflikt mellan arbete och hem då deras behov av segmentering 
respekterades  av  arbetsgivaren.  Den tidsbaserade  konflikten  upplevdes  även lägre  när 
individernas arbete trängde in i privatlivet på den nivå de själva valt, de upplevde att då 
kunde de prestera som bäst i sin familjedomän (Jett & George, 2003 refererat i Chen et 
al., 2009). När det råder kongruens mellan individ och arbetsgivare i förhållningssätt till 
de olika domänerna och deras sammanblandning eller inte, så tar de som vill segmentera, 
inte  med  sig  arbetsrelaterade  påfrestningar  till  hemmet  medan  de  som  vill  integrera 
upplever att de på ett bättre sätt kan handskas med påfrestningarna (Chen et al, 2009). En 
överensstämmelse mellan individens gränspreferenser och arbetsgivarens förhållningssätt 
bidrar alltså till positiva effekter för både segmenterare och integrerare, men på olika sätt. 

Kvinnor och män
Individer med behov av balans mellan arbete och privatliv har enligt  vissa chefer låg 
motivation eller ett svagt engagemang gentemot arbetsplatsen. I de fall de handlar om 
kvinnor som vill få båda livsdomänera att gå ihop på ett smidigt sätt så anses det som än 
mer negativt (Hall & Richter, 1988). Många äldre, manliga chefer ser detta som främst ett 
”kvinnligt”  problem  och  anser  därför  att  det  inte  har  någon  större  betydelse  för 
organisationen i stort. Hall och Richter (1988) menar även att dessa åsikter bidrar till att 
kvinnor har svårare att nå högre positioner än sina manliga kollegor, det sk. ”glastaket”. 

Hur kvinnor har anpassat sig till arbetsmarknaden genom årens lopp har varit fokus inom 
tidigare forskning (eg.  Blair-Loy, 2003; Budig and England,2001; Crompton and Harris, 
1999;  Duncan,  2005;  Hochschild,  1989,  2001;  Mcdonald  et  al,  2006;  Pocock,  2005; 
Rasmussen,  2004;  Wood and  Newton,  2006 refererat  i  Halrynjo,  2009).  I  en  nyligen 
genomförd  studie  av  Halrynjo  (2009)  undersöktes  istället  mäns  arbete-hem  konflikt, 
Studien  visar  den  traditionella  relationen mellan  arbete  och omsorg  där  de  män  som 
arbetar mest spenderar mindre tid på omsorg av barn och hushållssysslor och vice versa. 
Halrynjo (2009) menar att män som spenderar mer tid på omsorg och som väljer att gå ner 
i arbetstid för att möta behov i  hemmet, har lägre inkomster, lägre arbetstrygghet och 
sämre möjligheter att göra karriär då karriär förutsätter total hängivenhet av män, den s.k. 
”ideal worker” eller ”unencumbered worker” (Acker, 1998 refererat i Halrynko, 2009).

Många kvinnor måste balansera mellan karriär och familj medan deras manliga kollegor 
kan spendera mer tid på arbetet och då få fördelar i sin karriärutveckling, utan att behöva 
tänka på sin roll som förälder. Det har visats att när män blir fäder så spenderar de mer tid 
på arbetsplatsen, antingen för att kompensera för förlorade inkomster eller för att kunna 
fly undan till en lugnare miljö. (Figes, 1994 p. 93 refererat i Watts, 2009). I familjer där  
både  mannen  och  kvinnan  har  yrkeskarriärer  är  det  mer  sannolikt  att  män  låter  sina 
arbetsuppgifter från arbetet begränsa deras hushållssysslor medan kvinnor oftare tar ledigt 
för att kunna sköta oplanerade händelser i familjelivet. Detta tyder på att kvinnors gränser 
är mer genomträngliga än mäns. (Coltrane, 2004 refererat i Watts, 2009). Matthews och 
Barnes-Farrell (2010) visar att kvinnor är mindre villiga att vara flexibla gentemot sitt 
privatliv och mer villiga att lämna arbetet för ett familjerelaterade ärenden än vad män är. 

Syfte
Syftet med studien var att undersöka hur individer upplever gränserna mellan arbetsliv 
och privatliv, hur dessa upprätthålls samt om olika roller och krav inom de olika 
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domänerna  leder  till  konflikt  mellan  dessa.  Vidare  avsågs  eventuella  könsskillnader  i 
dessa avseenden studeras. 

Metod

Undersökningsdeltagare
I studien ingick sju stycken deltagare, fyra män och tre kvinnor. De var i åldern mellan 26 
och  50  år.  Två  av  männen  och  två  av  kvinnorna  hade  barn  under  14  år.  Deltagarna 
arbetade  inom  olika  branscher  inom  både  den  privata  och  den  statliga  sektorn.  De 
återfanns inom olika branscher såsom juridik, IT, polisförbundet, journalistik samt hotell. 
Alla sju deltagare hade höga chefspositioner eller  annan typ av nyckelposition på sin 
arbetsplats. Deltagarna rekryterades genom personliga kontakter och kriteriet var att de 
skulle ha ett flexibelt arbete vad det gällde rum eller/och tid. De valdes även ut så att det 
skulle vara jämt fördelat mellan män och kvinnor och ifall de hade yngre barn eller inte, 
detta  för  att  få  en  bra  spridning  på  deltagarna.  Deltagarna  kontaktades  innan 
intervjutillfället för att boka en tid och plats för intervjun, vid detta tillfälle informerades 
deltagarna om studiens huvudsakliga syfte samt att intervjuerna skulle ta högst 45 minuter 
att  genomföra.  De  informerades  även  kort  om  vilken  utbildning  och  universitet  jag 
studerade på.

Datainsamling
Data  samlades  in  med  hjälp  av  semistrukturerade  intervjuer.  En  intervjuguide  med 
huvudfrågor utformades (se bilaga).  Denna hade utformats efter frågor utifrån tidigare 
studier om gränsers flexibilitet och genomtränglighet (Matthews & Barnes-Farell, 2010). 
Frågorna var formulerade så att öppna svar skulle ges för att få en djupare förståelse för 
hur intervjupersonerna resonerade. De inledande frågorna handlade om familjesituation 
och  yrke  samt  arbetsuppgifter.  Två  huvudteman  för  intervjuerna,  segmentering  eller 
integrering som gränssättningsstrategier i relation till arbete och privatliv, formulerades i 
förväg på teoretisk grund.

Intervjuerna  genomfördes  antingen på  intervjupersonens  arbetsplats  eller  i  deras  hem. 
Innan intervjun började informerades deltagarna om att intervjun skulle komma att spelas 
in. De informerades även om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 
kunde avbryta intervjun, att allt material skulle behandlas konfidentiellt och att det endast 
var jag själv som skulle lyssna på banden. De fick även möjligheten att ställa egna frågor. 
Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter. Intervjuguiden följdes men utrymme gavs för 
relevanta följdfrågor.

Analys
Materialet strukturerades efter specifika teman och är därför en deduktiv eller teoristyrd 
analys (Langemar, 2008). Materialet transkriberades varefter det lästes igenom ett flertal 
gånger och relevanta delar för studiens syfte markerades ut. Därefter strukturerades det 
utmärkta materialet upp i mer generella kategorier. Materialet lästes igenom ytterligare en 
gång  för  att  sedan  delas  upp  i  mindre,  underliggande  teman.  Efter  detta  lästes  alla 
intervjuer igenom ytterligare en gång för att säkerställa att inte viktiga delar lämnats ute. 
De nya temana var flexibilitet och genomtränglighet, konflikt och balans mellan privatliv 
och yrkesliv, arbetsgivarens roll i detta samt könsskillnader i olika förhållningssätt. De 
olika temana är inte oberoende av varandra och överlappar varandra till viss del. Slutligen 
delades materialet upp i sex olika rubriker och passande citat för att belysa materialet 



7

valdes ut. Citaten har till viss del korrigerats, men utan att ändra vad intervjupersonen 
menat, för att kunna säkerställa anonymitet. 

Resultat

Segmentering och integrering
Under intervjuerna framgick det att alla intervjupersoner mer eller mindre integrerar sitt 
arbetsliv med sitt privatliv. Samtliga respondenter menar att de tar med sig arbete hem för 
att utföra arbetsuppgifter på kvällar eller helger. Dock varierar utsträckningen i detta där 
vissa spenderar ett par timmar varje kväll på att utföra arbetsuppgifter medan andra bara 
gör det ibland. En av intervjupersonerna valde att istället för att ta med sig arbetsuppgifter 
hem stanna kvar på arbetsplatsen så länge det behövdes för att  bli  klar,  vilket istället 
resulterade i långa arbetsdagar. 

För en av intervjupersonerna är arbetslivet och privatlivet helt och hållet integrerat då han 
arbetar med sitt största fritidsintresse. Intervjupersonen hade stora svårigheter att avgränsa 
var arbetslivet slutade och privatlivet började. Hans enda chans att helt koppla bort arbetet 
var  att  verkligen  bestämma  sig  för  att  vara  helt  ledig  till  exempel  genom att  lämna 
mobilen  och  datorn  hemma  eller  åka  iväg  någonstans  avskilt  och  bara  ta  det  lugnt. 
Intervjupersonen påpekar att han är medveten om att han måste sätta upp tydliga gränser 
ibland för att inte helt tappa sitt privatliv.

”Det har liksom blivit en enda mich mash av tid”

Flera hade den åsikten att mycket av deras arbete går ut på att lösa problem och ta fram 
nya  lösningar.  De menade  att  för  att  kunna  göra  detta  behövde  de  fundera  på  dessa 
problem i lugn och ro hemma, att det var först då de kunde komma fram till det bästa  
resultatet. 

Alla menade att de i större utsträckning tänkte på sitt arbete när de var hemma än de 
tänkte på sin familj eller privatliv när de var på arbetet. Flera uttryckte att de trodde att det 
kunde bero på att de tog familjen lite mer för givet medan på arbetet behövde de prestera 
på ett annat sätt, annars hade de inget arbete kvar. Familjen kunde inte välja bort dem lika 
enkelt. 

”På det här jobbet kan man inte bara bli nöjd och tro att nu kör vi på det här, utan min  
arbetsgivare vill hela tiden att jag ska bli bättre. Då tar man sin familj mer för given, att  
vara mamma, då är man ju inte utbytbar på samma sätt”

Vissa av intervjupersonerna vill inte prata om sitt arbete när de kommit hem. En åsikt som 
framom var att  eftersom man hade det så stressigt på sin arbetsplats så vill  man bara 
koppla bort arbetet väl hemma. Andra såg det som ett skönt sätt att ventilera sin arbetsdag 
och sina arbetsuppgifter. Flera av intervjupersonerna använde även sin partner som ett 
”bollplank” att diskutera problem och lösningar med. 

”Det är viktigt att få diskutera hemma […] det gör ju så att man kan bolla idéer också” 

Intervjupersonerna uttryckte däremot att de segmenterade sitt familjeliv från sitt arbetsliv. 
Ingen av intervjupersonerna umgicks med sina kollegor privat, om det inte var i mer 
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styrda sammanhang, som att alla kollegor gick ut för middag en fredagskväll. De menade 
dock på att de pratar om sin familj med kollegor och att alla på jobbet vet vilken typ av  
familjesituation  man  har,  men  att  diskussionerna  oftast  var  mer  allmänna.  Flera  av 
intervjupersonerna uttryckte att när de var yngre så hade de däremot flera kollegor som 
närmare vänner. En av åsikterna var att det helt enkelt inte finns tid att umgås med sina 
kollegor när man har familj och barn. Flera av cheferna påpekade att det var viktigt för 
dem att inte umgås med sin personal privat för att bibehålla respekten som chef. 

Det  var  enbart  en person som starkt  segmenterar  sitt  arbetsliv  från sitt  privatliv.  Hon 
undviker i största mån att arbeta hemifrån eller att prata om sitt arbete. Intervjupersonen 
menade att hon undviker att överhuvudtaget tänka på arbetet när hon är i hemmet. Hon 
upplever det som stressigt och irriterande när hennes respektive vill prata om sitt jobb och 
när han även ville att hon skulle berätta om sitt jobb. Intervjupersonen menade att hennes 
enda chans att få varva ner och koppla av är att genom att helt stänga ute jobbet.

”Hemma är hemma, då vill jag bara vara ledig”

Flexibilitet och genomtränglighet
Resultatet visar att alla intervjupersoner gör flera övergångar mellan sin privatlivsroll och 
sin yrkesroll på en dag. Flera av intervjupersonerna gör privatrelaterade uppgifter under 
sin arbetsdag. Några uttrycker dock att de har så högt arbetstempo på sin arbetsplats att de 
inte hinner med några privatlivsrelaterade saker under arbetstid. Samma personer utför i 
stor  utsträckning  arbetsuppgifter  även  i  hemmet.  Flera  av  intervjupersonerna  påpekar 
dock att de inte ser det som om de gör det på arbetstid då de inte har något fast schema.  
De beskriver det istället som om att de tar en paus i sitt yrkesliv för sitt privatliv för att 
sedan gå tillbaka till yrkeslivet igen. 

”I min arbetssituation fungerar det jättebra för mitt arbete är så pass fritt och är enbart  
styrt av resultat, så länge jag uppfyller mina mål och gör resultat kan jag jobba rätt fritt”

Några  påpekar  att  möjligheterna  att  sammanblanda  rollerna  under  dagen  är  en 
förutsättning för att få båda delarna att fungera så harmoniskt och smärtfritt som möjligt. 
För  en  av  intervjupersonerna  var  det  direkt  nödvändigt,  han  hade  en  sådan 
privatlivssituation att om det inte skulle finnas möjligheter till att låta rollerna blandas 
skulle hans liv inte gå ihop, då han på fritiden driver ett stall där hästarna behöver tillsyn 
på dagtid.

Konflikt och balans mellan privatliv och yrkesliv
I analysen av materialet framkommer att  intervjupersonerna upplever att det främst är 
deras arbetsliv som inkräktar på deras privatliv. De beskriver att de får försaka saker i sitt 
privatliv på grund av att arbetslivet tar mycket tid i anspråk. En åsikt var att man inte har 
tid  med  sin  familj  på  arbetstid,  utan  man  upplever  det  som  störande  om  någon 
familjemedlem ringde eller besökte på arbetet.

Enligt alla intervjupersoner finns det en viss konflikt mellan deras arbetsliv och privatliv. 
De har dåligt samvete för att de känner att deras tid inte räcker till för familjen. Vissa av  
intervjupersonerna menar att de ofta prioriterar sitt arbete före familjen eller vännerna. 
Dessa menar att de antingen ändrar planer i sista minuten på grund av arbetet eller helt 
enkelt väljer att inte planera med sin familj eller vänner. En åsikt är att stressen över det 
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som inte hunnits klart på jobbet är större än det dåliga samvetet gentemot familjen.

”Ja, alltså det är ju så att jag ändrar planer med familj och vänner för att göra klart  
arbetsuppgifter, det bara måste göras, sorgligt men sant”

Andra menar  att  de försöker  undvika att  ställa  in  planer  genom att  planera noggrant. 
Dessa  personer  menar  på  att  de  allra  flesta  arbetsuppgifterna  går  att  göra  klart 
nästkommande dag. En av personerna förklarar det som att arbetsuppgifterna aldrig tar 
slut och att det skulle gå att gräva ner sig i jobbproblem hur länge som helst, så då måste 
man helt enkelt bara bestämma sig att det som görs ändå är tillräckligt bra. 

Flera uttrycker att eftersom de har barn kan de inte låta arbetet ta över för mycket av 
privatlivet. De beskriver det som att de blir tvingade att lägga arbetet åt sidan ibland tack 
vare barnen. Alla dessa personer påpekar dock att det händer relativt  ofta att efter att 
barnen somnat återgår de till att arbeta några timmar igen. En person beskriver det som att 
hans partner inte alltid uppskattar detta men att det får lov att bli så ändå. 

En av intervjupersonerna beskriver att på hans arbetsplats är det vanligt att många jobbar 
uppåt  80  timmar  varje  vecka  och  att  deras  familjer  blivit  lidande  och  att  flera  på 
arbetsplatsen har blivit utbrända. Intervjupersonen berättar att han har en stark princip att 
inte låta vare sig arbetslivet eller privatlivet ta för mycket plats.

”Det handlar om en helhetsbild, om man tänker sig en tårta så måste alla delar vara på  
plats, det räcker inte bara med några utan då är det något som fattas för att man ska  
klara hela det här livspusslet”

Det kom fram under intervjuerna att respondenterna upplever att deras tid inte räcker till 
för att prestera på den nivån de önskade, både på arbetet och i privatlivet. De menar att de 
alltid har känslan av att de borde göra lite mer. Flera poängterade att en orsak till varför de 
arbetar hemifrån på kvällarna är för att dämpa en del av det dåliga samvetet över att de 
känner att de inte riktigt presterar tillräckligt på arbetet. 

Segmentering och integrering kontra arbete-hem konflikt
Flera av intervjupersonerna tycker  att  deras arbetsplats  och deras kollegor  respekterar 
deras  behov  för  privatliv  och  behovet  att  umgås  med  sina  familjer.  De  uttrycker  att 
kollegor försöker att inte ringa och störa i onödan. Några uttrycker dock att de har fått 
vara tydliga att poängtera till sin arbetsplats att de bara ska ringa utifall det är nödfall och 
något inte kan vänta till  nästa arbetsdag. En av kvinnorna trodde att hon visades mer 
hänsyn i behovet för tid med sin familj än vad en man kanske skulle. 

Flera av intervjupersonerna menar dock att det ingår i deras arbetsuppgifter att andra ska 
kunna nå dem efter arbetstid och menar därför att det är en av konsekvenserna som de får 
ta när de nu valt att ta den tjänsten.

Under intervjuerna framkom att flera av respondenterna använder sin respektive eller sina 
barn som en typ av gräns mellan arbetsliv och privatliv, att tack vare dem kan de koppla  
bort arbetet och bara vara lediga. Flera menar också att de känner att det helt enkelt inte 
går att leva upp till alla krav i arbetet så de får prioritera det viktigaste, men ändå försöka 
känna att de gör så gott de kan och att det får vara bra så. Alla påpekade att vissa saker i 
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privatlivet och vissa saker i arbetslivet måste få ta plats, oavsett vilken tid på dygnet det är 
och i vilken domän de är i för tillfället. 

Under intervjuerna framkom det även att alla anser att det är oerhört viktigt att planera in 
tid då de är helt lediga från jobbet. Flera menar att för att de ska kunna vara lediga behövs 
god planering och att verkligen bestämma sig för att vara ledig. 

”Så det finns några såna andningshål som hela familjen längtar till och som vi verkligen  
värnar om”

Flera av intervjupersonerna menade att det är svårt att sätta upp några fysiska gränser 
mellan privatliv och arbetsliv, till exempel så försvinner inte arbetet bara för att man låst 
dörren till hemmet och vice versa. En av de intervjuade beskrev att det går inte bara att 
helt och hållet lämna en domän för att träda in i en annan. 

Samtliga intervjupersoner betonade att det är viktigt att sätta upp rimliga förväntningar på 
sig själv och hur mycket de kan klara av, både i arbetslivet och i privatlivet. Att ha för 
höga förväntningar eller krav leder bara till en stress som gör att de inte kan prestera på 
rätt nivå. Några av intervjupersonerna var väldigt bestämda gentemot sina kollegor om att 
de inte ville bli  störda efter arbetstid om det inte var absolut nödvändigt.  En av dem 
beskrev det som att det tidigare kunde det ringas varje dag om problem som behövde 
lösas på en gång, sedan visade det sig ofta att det inte var sådan omedelbar kris som det 
påståtts.

Arbetsgivarens bidrag
Alla  intervjupersoner  menar  att  tekniska  hjälpmedel  är  orsaken  till  att  de  kan  arbeta 
hemifrån så smidigt. Alla uttryckte att de kan ta med sig datorer hem och utföra de flesta 
arbetsuppgifterna hemma som de kan göra på arbetsplatsen,. De menade även att deras 
mobiltelefon  är  ett  verktyg  som  de  ofta  använder  efter  arbetstid  för  att  utföra 
arbetsuppgifter  eller  kolla  mejl.  Alla  sa  att  de  är  tillgängliga  för  sin  arbetsplats  efter 
arbetstid och de flesta menade att de måste vara det på grund av arbetets natur. 

”Jag  har  ju  en  sådan  här  elektronisk  fotboja,  haha,  nej,  jag  har  ju  en  sån  här  
mobiltelefon, så jag är alltid nåbar, så kallat tillgänglig”

Vissa menade att det kan bli väldigt stressfyllt att aldrig riktigt kunna känna sig ledig, 
varken på kvällar, helger eller semester då det hela tiden antogs att de ska vara nåbara för 
sitt arbete. Andra menade att just för att de visste att de är nåbara för arbetsplatsen kan de 
slappna av på sin lediga tid. Dessa personer upplever istället att det är mer stressfyllt att 
det kanske händer något utan deras vetskap. Så länge deras mobiltelefon inte ringer så har 
inget problem heller uppstått på arbetsplatsen. 

Under intervjuerna kom det fram att de flesta anser att deras möjligheter att själva kunna 
styra sin arbetstid bidrog till  att  de lyckas  lösa många praktiska saker  i  sina liv,  som 
hämtning och lämning av barn. De som inte har barn upplevde dock att dessa möjligheter 
bidrar till att de arbetar mer än de borde. Alla intervjupersoner var överens om att för att  
flexibel arbetstid ska fungera måste de själva sätta upp strikta gränser för när och hur de 
ska arbeta. En av personerna förklarade att han för några år sedan känt att arbetet tagit  
alldeles för mycket tid och energi och att han själv behövde stoppa sig själv för att inte 
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bränna ut sig. Samma person menar att idag håller han mycket mer koll så att arbetet inte 
tar för mycket plats och tid. 

Intervjupersonerna menade att de trodde att i slutänden är det arbetsgivaren som tjänar på 
flexibel arbetstid, att de arbetar mer än sina betalda arbetstimmar och att på grund av att 
de alltid är nåbara blir också deras arbete mer effektivt, ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Kvinnor och män
Av det som framkommit i intervjuerna så finns det inga skillnader mellan kvinnor och 
män, inte heller mellan de kvinnor och män som har barn eller inte. Intervjupersonerna 
med barn delar på ansvaret för omsorg av barnen med sin respektive. Det enda undantaget 
är  att  en av kvinnorna har  ett  så  krävande jobb att  i  hennes  privatlivssituation är  det 
hennes respektive som tar hand om merparten av det som har med omsorg av barn och 
hushåll att göra. De har gemensamt bestämt att under ett antal år så är det hennes man 
som har gått ner i arbetstid för att möta alla krav i hemmet. Hon menade dock att hennes 
man nog inte varit förberedd på hur mycket det skulle innebära men att det blivit ungefär 
så pass mycket arbete som hon själv trott innan hon tog tjänsten. 

Alla intervjupersoner menar att de har satsat på sin karriär, oavsett kön eller om de har 
barn. De som har barn har lyckats kombinera de två tack vare god planering och delat 
ansvar för barn och hushåll. Några påpekar även att de får en del hjälp från sina föräldrar 
med till exempel hämtning av barn vilket underlättar deras dagliga liv. 

Några av dem som inte har barn menar att de inte tror att de skulle kunna ha familj och 
barn och samtidigt jobba som de gör idag. De säger att de kan bygga sin karriär nu och 
satsa all sin tid på det för att sedan kunna gå ner i tid när de bestämmer sig för att satsa på 
familj också. 

”Men de allra flesta, och tyvärr mest kvinnor, byter arbetsplats när de kommer till ’skaffa  
barn’ åldern. För vem vill  ha det här arbetstempot med barn? Det är väldigt få som  
känner att de orkar sitta med datorn flera timmar varje kväll efter att de nattat barnen” 

Sammanfattningsvis menade samtliga intervjuade att de ändå tycker att deras arbeten är 
väldigt roliga och stimulerande. De framhöll att om de inte skulle tycka livet gick ihop på 
det stora hela hade de aldrig stannat kvar på sina arbetsplatser. De påpekade också att det 
fanns bättre och sämre perioder men att  de trodde att  det var lika för alla.  De flesta 
menade att med en god planering och lite framförhållning kunde det mesta gå ihop. Att 
prioritera var något de också betonade, att inse att det helt enkelt inte går att göra precis 
allt de vill så att de måste välja de viktigaste bitarna, från både arbetslivet och privatlivet.  
Den allmänna åsikten var också att ett flexibelt arbete vad det gäller tid och rum var rent  
övergripande  ett  positivt  sätt  att  arbeta,  men  att  de  ändå  var  medvetna  om att  deras 
arbetsgivare också drar fördelar av det. 

Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur individer upplever gränserna mellan 
arbetsliv och privatliv, hur dessa upprätthålls samt om olika roller och krav inom de olika 
domänerna leder till konflikt mellan dessa. Undersökningen visade att i stort så var 
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intervjupersonernas  arbetsliv  mer  integrerat  i  deras  privatliv  och  deras  privatliv  mer 
segmenterat gentemot deras arbetsliv. Alla de intervjuade tyckte det var svårt att definiera 
sina gränser vilket kan tolkas som att de har en hög genomtränglighet mellan domänerna, 
då arbete och privatliv flyter ihop. De menade att olika krav och förväntningar från de 
båda domänerna gav dem en viss känsla av att de inte lyckades prestera på den nivån de 
önskade men genom att prioritera det viktigaste ändå hade uppfattningen att de lyckades 
göra  det  bästa  de  kunde.  De  menade  att  den  konflikt  som  främst  uppstod  var  den 
tidsbaserade,  att  en  domän  tog  tid  från  den andra.  Överlag  så  upplevdes  det  flexibla 
arbetet som något positivt och gav en känsla av att underlätta balansen mellan arbete och 
privatliv.  Det  finns  dock  många  individskillnader  i  föreliggande  studie  som visar  på 
variationer i preferenser och behov av olika typer av gränsdragningar och strategier. 

Segmentering och integrering
Resultatet visar att intervjupersonerna i större utsträckning integrerar sina arbetsliv med 
sina  privatliv  och  segmenterar  sina  privatliv  gentemot  sina  arbetsliv.  Det  finns  stora 
individskillnader mellan varför och i vilken utsträckning detta sker. Alla intervjupersoner 
hade svårigheter att beskriva konkret hur de antingen segmenterade eller integrerade sitt 
arbetsliv och privatliv. De flesta menade att de inte hade några utarbetade strategier utan 
att  det  bara  över  årens  lopp  blivit  att  de  gjorde  på  ett  eller  annat  sätt.  För 
intervjupersonerna var det så självklart att arbeta med ett flexibelt arbete och svårt att se 
att de gjort något egentligt eget val. Det var särskilt tydligt för de två högsta cheferna som 
såg det som självklart att arbete och privatliv integrerades i stor utsträckning. Allvin et al. 
(2006) menar på att ju flexiblare ett arbete är, ju svårare är det att sätta gränser mellan  
arbete och privatliv, detta kan vara en orsak till att cheferna inte kunde ha klara gränser 
mellan domänerna. 

Flexibilitet och genomtränglighet
Flera av intervjupersonerna har hög genomtränglighet mellan sitt arbete och privatliv. De 
beskriver att de ofta gör familjerelaterade uppgifter på arbetstid och även arbetsrelaterade 
uppgifter på ledig tid. De har även svårigheter att definiera hur deras gränser ser ut. Flera 
påpekar  att  bara för  att  de lämnar en domän för en annan så slutar  de inte  tänka på 
problem eller händelser, till exempel om deras barn är sjuk slutar de inte oroa sig bara för 
att de går till arbetet. Detta är i samstämmighet med forskning uv Nippert-Eng (1996), 
Kreiner (2006) och Ashforth et al. (2010) som menar att denna typ av beteenden visar på 
hög genomtränglighet. 

Matthews och Barnes-Farell (2010) har visat att flexibilitet bör delas upp i två kategorier, 
vilja till  flexibilitet och förmåga till  flexibilitet.  I  föreliggande studie verkar viljan till  
flexibilitet vara självklar för intervjupersonerna, det har varit svårt att tolka om de haft en 
egen vilja eller om det bara är så självklart för dem att de inte reflekterat över huruvida 
det är något de själva valt eller om det så att säga kommer med jobbet. Det är ingen som 
uttryckligen  sagt  att  de  inte  vill  ha  flexibilitet  mellan  de  två  domänerna.  Alla  har 
poängterat att tack vare möjligheten till flexibilitet i arbetet kan de på ett smidigare sätt 
sköta både sina arbets- och privatlivsrelaterade uppgifter. 

Konflikt och balans mellan privatliv och yrkesliv
Det  finns  två  olika  konflikter  som  kan  uppstå,  antingen  kan  privatlivet  inkräkta  på 
arbetslivet  eller  så  kan  arbetslivet  inkräkta  på  privatlivet  (Gutek  et  al.,  1991).  I 
föreliggande studie är det främst arbetslivet som inkräktar på privatlivet. 
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Intervjupersonerna uppgav att de kände dåligt samvete när deras arbete tog tid från deras 
privatliv  vilket  kan  tolkas  som att  deras  välbefinnande  påverkas  när  det  blir  obalans 
mellan de två domänerna.  Amstad  et  al  (2011) har  visat  att  när  arbete  eller  privatliv 
inkräktar på den andra domänen påverkas individens välbefinnande.

Greenhaus och Beutell (1985) menar att det finns tre olika konflikter som kan uppstå, den 
tidsbaserade,  den  påfrestningsbaserade  samt  den  beteendebaserade.  Intervjupersonerna 
uppgav främst att det är den tidsbaserade konflikten som uppstår, att en domän tar tid i  
anspråk som var avsett för den andra domänen, och då oftast att det är arbetet som tar tid 
från privatlivet. 

Segmentering och integrering kontra arbete-hem konflikt
Chen et al.  (2009) har visat  att  om arbetsplatsen respekterar den anställdes behov för 
segmentering  mellan  arbetsliv  och  privatliv  uppstår  färre  konflikter  mellan  de  två 
domänerna.  De  flesta  av  de  intervjuade  upplevde  att  de  möttes  med  respekt  från 
arbetsplatsen.  Kreiner  et  al.  (2009) har visat  på att  individer har olika taktiker  för att 
upprätthålla sina gränser mellan arbete och privatliv; de beteendemässiga, tidsmässiga, 
fysiska samt kommunikativa.  Flera av intervjupersonerna använde andra personer,  s.k. 
”border keepers” som sina barn eller respektive, för att kunna upprätthålla gränserna. Alla 
menade att  det var viktigt  att  planera in tid då de var helt  lediga från arbetet.  Vidare 
framhölls  att  det  är  viktigt  att  sätta  upp  realistiska  krav  och  förväntningar  både  på 
arbetsplatsen  och  i  hemmet.  Ingen  tyckte  att  det  går  att  ha  fysiska  gränser  mellan 
domänerna, att deras arbete eller privatliv inte upphörde bara för att de lämnade en domän 
för den andra. 

Arbetsgivarens bidrag
De  intervjuade  menade  att  deras  arbetsgivare  bidrog  till  deras  möjligheter  att  vara 
flexibla, både med var och när de utförde sina arbetsuppgifter. Enligt Nippert-Eng (1996) 
så uppmuntras individerna av sina arbetsgivare till att integrera sitt privatliv och arbetsliv 
när de tillåter flexibla arbetstider eller  var arbetsuppgifter utförs.  I samtliga intervjuer 
framgick att intervjupersonerna kan sköta många av sina arbetsuppgifter hemifrån, vid 
vilken tidpunkt de vill. En viktig aspekt för de intervjuade var att det på ett smidigt sätt 
skulle fungera teknikmässigt, flera beskrev att de kunde koppla upp sig på sina företags 
intranät hemifrån, vilket de såg som en fördel. Många använde även sina mobiltelefoner 
för  att  till  exempel  läsa mejl.  Enligt  Hochschild  (1988) så  är  det  en förutsättning  att 
arbetsplatsen bistår med tekniska hjälpmedel för att individerna ska kunna integrera sitt 
arbetsliv och privatliv. 

Det intervjuade trodde även att deras arbetsplats drog fördelar av ett flexibelt arbete då de 
både  var  nåbara  efter  arbetstid  samt  att  de  nog  arbetade  mer  när  de  kunde  ta  med 
arbetsuppgifter hem. Många forskare har visat på att arbetsgivarna drar fördelar av att 
erbjuda sina anställda olika typer av flexibelt  arbete (e.g.,  Barnett & Hall,  2001; Hill, 
Hawkins,  Ferris,  & Weitzman,  2001;  Purcell,  Hogarth,  & Simm,  1999;  Raabe,  1996; 
Shreibl & Dex, 1998 refererat i Lewis, 2003).

Kvinnor och män
Av  det  som  framkommit  i  intervjuerna  fanns  det  inga  större  könsskillnader.  De 
intervjuade som hade barn delade jämlikt på lämning och hämtning med sin respektive. 
Figes (1994, referat i Watts, 2009) menar att kvinnor måste balansera mellan karriär och 
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familj medan män kan koncentrera sig enbart på sin karriär. Detta verkar inte vara fallet i 
föreliggande studie där männen som intervjuats och har yngre barn, båda uppger att de 
delar på till exempel lämning och hämtning av barn samt att de stannar hemma när barnen 
är sjuka. 

Det  fanns  ett  undantag och det  var  en  av kvinnorna som hade ett  sådant  tidsmässigt 
krävande arbete att hennes man skötte omsorg av barn och hushåll, den sk. markservicen. 
Halrynjo (2009) menar att de män som väljer att gå ner i arbetstid för att möta krav i 
hemmet har lägre inkomster och sämre möjligheter att göra karriär. Om detta är fallet i 
föreliggande studie framgick dock inte i intervjun. Det kan däremot fortfarande anses som 
ovanligt att en kvinna väljer att satsa på sin karriär medan mannen sköter större delen av 
markservicen.  Hade  situationen  varit  omvänd  hade  däremot  antagligen  inte  många 
reagerat. Hall och Richter (1988) visade att kvinnor som vill få båda domänerna att gå 
ihop på ett smidigt sätt, att ha en karriär men ändå kunna vara mamma, kan av chefer, ses 
som ett  tecken  på  låg  motivation  och  hindra  kvinnor  att  nå  de  högsta  positionerna. 
Kvinnorna som intervjuats i föreliggande studie har alla valt att göra karriär och lyckats 
väl, med eller utan barn. Männen som intervjuats har alla uttryckt en självklarhet i att 
helheten måste fungera.

Metoddiskussion 
Materialet har analyserats efter de två förbestämda temana som ingick i intervjuguiden, 
segmentering  eller  integrering  som  gränssättningsstrategier  i  relation  till  arbete  och 
privatliv  men  även  efter  det  som  framkom  under  intervjuerna,  sk  empiristyrt.  Att 
kombinera förhandsbestämda teman med empiristyrda är enligt Langemar (2008) både 
vanligt och lämpligt och kan öka validiteten. En risk är dock att de förhandsbestämda 
temana kan få  större betydelse än vad som är relevant för frågeställningen. Detta har 
tagits i hänsyn och därför har huvudtemana utformats bara som en ram för arbetet för att 
ge plats för det som framkom under intervjuerna. 

Datainsamlingen  har  skett  genom  semistrukturerade  intervjuer,  för  att  ge 
intervjupersonerna möjligheter att själva reflektera och tolka frågorna. Detta ledde till att 
min egen förförståelse och de förbestämda temana inte begränsade deras svar. Följdfrågor 
har även ställts för att öka förståelsen. Vid vissa tillfällen har jag försökt sammanfatta 
intervjupersonernas svar för att säkerställa att jag inte missuppfattat deras svar och vid 
dessa  tillfällen  kan  jag  till  viss  del  ha  gjort  egna  tolkningar  och  använt  begrepp 
intervjupersonerna inte själva skulle ha valt.

Det måste  tas i beaktning att intervjupersonerna kan ha påverkats av intervjusituationen 
och utav mig som intervjuare. Det måste även tas i hänsyn att deras svar till viss del kan 
vara  deras  subjektiva  uppfattning  snarare  än  hur  deras  gränser  faktiskt  ser  ut  och 
upprättshålls. Enligt Langemar (2008) skulle denna problematik kunna undvikas om jag 
istället  gjort  observationer.  Dessa  aspekter  har  dock  tagits  i  hänsyn  under 
analysprocessen.

Bland deltagarna fanns en jämn könsfördelning och en jämn fördelning mellan om de var 
föräldrar  eller  inte.  Deltagarna  representerade  flera  olika  branscher  för  att  få  ett  mer 
heterogent urval, att de inte arbetade på samma arbetsplats gjorde att företagsspecifika 
beteenden  kunde  undvikas.  Åldrarna  spred  sig  mellan  26  och 50 år  vilket  bidrar  till 
heterogeniteten. Alla deltagare var dock högre chefer eller hade annan typ av 
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nyckelposition  vilket  kan  ha  ökat  homogeniteten,  något  som  påverkar 
generaliserbarheten. Urvalet kunde ha spridits över flera olika nivåer och positioner för att 
på så sätt fått en bredare bild. Då det även funnits stora individskillnader mellan åsikter 
och  handling  mellan  intervjupersonerna  visar  detta  på  att  det  kan  vara  svårt  att 
generalisera resultaten bland deltagarna. 

Studien bidrar till att förstå hur individer resonerar kring segmentering eller integrering 
mellan arbetsliv och privatliv och hur deras gränsdragningsstrategier ser ut. Studien har 
även bidragit till att se hur konflikt mellan de två domänerna uppstår på grund av detta. 
Komplexiteten  och  de  stora  individskillnaderna  som  studien  visar  på,  som  även 
samstämmer med tidigare forskning, är en viktig lärdom och väsentlig för arbetsplatser 
och  chefer  för  att  de  ska  kunna  förstå  enskilda  medarbetares  behov  och  preferenser. 
Studien visar att chefer behöver vara lyhörda på vad som passar de anställda bäst och vara 
beredd på, i den utsträckning det är möjligt, anpassa arbetssituationen på individnivå. I 
framtida forskning vore det av intresse och värde att undersöka hur skillnaderna mellan 
viljan och förmågan till flexibilitet ser ut, om individer kan skilja på dessa eller om det i  
dagens arbetsliv mer eller mindre ingår i arbetsbeskrivningen. 
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Bilaga
Intervjuguide

1. Kan  du  börja  med  att  berätta  vad  du  arbetar  med  och  lite  kort  om  dina 
arbetsuppgifter? 

2. Hur ser ditt familjeliv/din familjesituation ut?  (civilstatus, barn, ålder på barn) 
3. om barn,  går  de  på  dagis  eller  annat?  hur  gör/löser/ordnar  du/ni  lämning  och 

hämtning av barn? Hur löser ni det när de är sjuka? 
4. Vi tar och pratar om dina arbetstider, Gör din familje-/privatlivssituation det svårt 

för dig att ändra ditt arbetsschema? (till exempel komma in tidigt, jobba längre) på 
vilket sätt? 

5. Om vi ser det från andra hållet, har du möjlighet att komma in senare till jobbet 
eller lämna tidigare för att möta behov i ditt familje- eller privatliv? 

6. Händer det att du gör ”familjerelaterade” uppgifter på arbetstid? I så fall vilken 
typ? Hur fungerar det? Varför/varför inte? 

7. Händer det att du tar med dig jobb hem eller jobbar hemifrån, (dvs möjlighet till 
distansarbete), och i så fall vad är det för typ av arbetsuppgifter du gör hemifrån? 
Hur fungerar det? Varför/varför inte? 

8. Känner  du  att  din  tid  räcker  till  för  att  hinna  med  dina  arbetsuppgifter? 
Varför/varför inte? 

9. Behöver du vara tillgänglig för din arbetsplats längre än din arbetstid (mobil 
påslagen, kolla mejl, etc.)? Hur ser du på/upplever du detta? 

10.Skulle du kunna tänka dig/inte tänka dig att ändra planer med familj eller vänner 
för att göra klart arbetsuppgifter? Förklara 

11.Man kan ha olika sätt att hantera områden i sitt liv, där vissa människor tex vill 
hålla sitt arbetsliv och privatliv åtskilda, medan andra istället vill försöka integrera 
de båda med varandra, hur skulle du beskriva att ditt liv ser ut på den punkten? 

12.Hur gör du för att upprätthålla dessa gränser eller alternativt, få dessa områden att 
på ett smidigt sätt gå in i varandra? 

13.Varför ser det ut så, varför väljer du det ena eller det andra? Fördelar/nackdelar? 
Hur gör du för att försöka väga upp fördelarna mot nackdelarna? Vad händer då? 
Konsekvenser? 

14.Tänker du på vad som behöver göras på arbetet när du är hemma och tänker du på 
vad som behöver göras hemma när du är på arbetet? Hur påverkar det dig? 

15.Kan du känna att du inte hinner med krav från arbetsplatsen pga. av hemmets 
krav? På vilket sätt? Känner du att du inte hinner med krav från hemmet pga. av 
krav från arbetsplatsen? På vilket sätt? 

16.Känner du att du har höga förväntningar hemifrån/från arbetsplatsen som du inte 
alltid kan leva upp till? På vilket sätt, varför? Hur hanterar du det? 

17.Har din attityd till gränserna mellan arbetsliv och privatliv förändrats över tid? På 
vilket sätt? Varför? 

       18. Har du något att tillgga om det vi har pratat om idag?


