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Sammandrag: 

Denna avhandling fokuserar på balansen mellan arbete och privatliv bland akademiskt 

utbildade individer i ålder 25–35 år som innehar kunskapsintensiva jobb och agerar 

specialister inom sitt arbete. Forskningen ämnar studera dessa individers möjligheter att 

påverka balansen mellan arbete och privatliv och vilka faktorer som påverkar individens 

möjligheter. Därutöver ser avhandlingen på individernas gränser mellan arbete och 

privatliv och hur de resonerar och prioriterar mellan arbete och privatliv.  

Teoretiska referensramen byggs upp kring två centrala teorier; kapacitetssynsättet 

(Nussbaum & Sen, 1993) och gränsteorin (Clark, 2000) samt teorier som är kopplade till 

dessa. Teorierna bygger grunden för analysering och diskussion av resultaten. 

Forskningen utfördes som en kvalitativ forskning där 9 respondenter intervjuades via 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades som tematisk analys där data 

delades in enligt centrala teman. Resultaten från forskningen visar att respondenterna 

hade väldigt olika värderingar och uppfattningar om hur de önskade att gränserna mellan 

arbetet och privatlivet skulle vara. Respondenterna ansåg att de till stor del hade möjlighet 

att påverka livsbalansen. Även fast respondenterna hade möjlighet att påverka 

livsbalansen fanns det flera underliggande faktorer som indirekt påverkar möjligheterna, 

som t.ex. organisationernas policyn och kulturer, sociala normer, kolleger och chefer.  

Nyckelord: Livsbalans, balansen mellan arbete och privatliv, kunskapsintensiv, 

kapacitetssynsättet, gränsteorin, hållbar personalledning, kvalitativ forskning 
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1 INLEDNING 

Vi lever i en allt mer dynamisk och intensiv värld där kraven och pressen på den 

individuella arbetstagaren är allt högre (Kossek & Lautsch, 2012). En individ förväntas 

prestera på arbetsplatsen samtidigt som det ställs mer krav på individen, fritiden och 

hälsan (Kossek, 2016). Den intensiva värld vi lever i innebär att kraven på individen blir 

höga. Att konstant utsättas för press från arbetet samtidigt som även privatlivet medför 

förpliktelser innebär att personer kan lida i längden. Att då se till att individer mår bra 

kräver att det finns hållbar personalledning och att personers välmående betraktas som 

viktigt (Kasvio 2014).  

Balansen mellan arbete och privatliv, framöver även kallat livsbalans, är ett brett 

begrepp som handlar om den balans vi har mellan de två största komponenterna i livet, 

arbete och privatliv (Clark, 2000). Det handlar om hur individen lyckas kombinera 

arbetslivet med privatlivet. Att kunna hitta en harmoni mellan dessa komponenter som 

man själv är bekväm med är av stor betydelse för individens välmående och livskvalité. 

(Leslie, King & Clair, 2019) 

Balansen mellan arbete och privatliv är ett begrepp som diskuterats i litteraturen länge 

och som uppkommer i diskussioner då nya trender kliver in i arbetslivet. Balansen 

mellan arbete och privatliv har därmed länge varit på tapeten, men med fokus på olika 

utmaningar som uppkommit och varit relevanta under de olika perioderna i 

förvärvslivets utveckling. (Lewis, Gambles & Rapoport, 2007) 

Den digitala och virtuella världen leder till att arbete och privatliv är allt mer 

sammankopplade (Kossek, 2016). Vi är under arbetsdagen i kontakt med 

familjemedlemmar via telefon och på samma sätt kan vi läsa arbetsrelaterade mejl 

hemma vid middagsbordet. Då vi dessutom lever i en tid då det sätts mycket press på 

effektiviteten på arbetsplatsen kan detta leda till problem. (Powell, Greenhaus, Allen & 

Johnson, 2019; Guest, 2002.) Det blir därmed en utmaning att separera arbete från 

privatliv och tvärtom (Kossek, 2016). 

Då det även är vanligare med en flexibel arbetsmiljö där arbete hemifrån blir mer vanligt 

tillkommer nya utmaningar för balansen mellan arbete och privatliv. De två sfärerna blir 

därmed ofta sammanflätade och det kan bli svårare att sära på gränserna mellan arbete 

och privatliv. (Guest, 2002) Bathini och Kandathil (2019) menar att arbetsgivare allt 

oftare erbjuder arbetstagarna en flexibel uppläggning för arbete där arbetstagaren har 
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möjlighet att jobba med samma verktyg även hemifrån men att denna form av flexibilitet 

ofta kan leda till en mer intensiv och krävande arbetsmiljö för arbetstagaren.  

Att arbetet anses bli mer intensivt kan ses ha två olika innebörder där ena syftar på att 

arbetstagare i allt högre grad jobbar längre dagar för att kunna få allt arbete gjort, medan 

andra syftar på att arbetstagarna tvingas jobba allt mer intensivt och effektivt under 

arbetsdagen med fokus på produktivitet. (Bathini och Kandathil, 2019) Hur individen 

reagerar på denna intensiva och krävande arbetsatmosfär är subjektivt och individer har 

olika värderingar på den grad arbetet eller privatlivet får påverka dem.   

Personer har ofta olika behov av att separera på arbetet och privatlivet. Vissa individer 

kan känna att de vill ha vaga gränser mellan arbete och privatliv och att de gärna 

kombinerar ett intresse i både arbetet och privatlivet. Andra kan känna att det är 

påfrestande och tungt ifall arbetet och privatlivet är för nära vävda in i varann och kan 

då trivas bättre med klara gränser mellan arbete och fritid. (Kossek, 2016) 

Att individer mår bra är viktigt för hela samhället. En person som är stressad jobbar inte 

lika produktivt som en välmående person och dessutom leder ofta en rubbad livsbalans 

till långvariga problem. Individer med rubbad livsbalans har stor risk att drabbas av 

hälsoproblem, vilket medför kostnader för samhället. (Abendroth & Den Dulk, 2011) 

Det är viktigt för företag att uppmärksamma dessa problem och tänka på vikten av 

hållbar personalledning. Detta innebär att företag måste utveckla sättet de leder och 

stöttar sin personal och då se till att det är hållbart i längden. Då arbetsgivare tänker på 

hållbar personalledning och arbetstagarna mår bra och har en hälsosam balans mellan 

sitt arbete och privatliv kommer de att orka arbeta även i längden. (Kramar, 2014) 

Denna avhandling ämnar rikta sig mot frågor kring livsbalansens betydelse för individen 

samt individens egen möjlighet att påverka sin livsbalans.   

1.1 Problemområde 

Livsbalansen är ett diskuterat ämne som delar åsikter. Det finns mycket forskning kring 

livsbalans och mycket av denna forskning fokuserar på balansen mellan familjelivet och 

arbetet. (Hirschi, Shockley & Zacher, 2019; Abendroth & Den Dulk, 2011; Lewis & 

Humbert, 2010; Felstead, Jewson, Phizacklea & Walters, 2002; Clark, 2000). 

Livsbalans vid kombination med familjeliv är alltså ett brett forskat ämne. Speciellt 

fokuserar dessa artiklar och forskning på mödrar och hur samhället och 
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vårdsituationerna är i olika länder och samhällen. Forskning menar att livsbalans ofta 

kan ses som ojämlikt bland könen och tidigare forskning menar att livsbalansen och 

möjligheten till en hälsosam livsbalans inte är jämlik mellan könen eller mellan olika 

samhällen. (Hirschi et al. 2019; Abendroth & Den Dulk, 2011; Lewis & Humbert, 2010; 

Felstead et al. 2002; Clark, 2000) 

Vad som är intressant men även problematiskt med livsbalans är att livsbalans existerar 

på olika nivåer: samhällelig-, företags- och individuell nivå. En individs livsbalans 

påverkas därmed av flera olika faktorer som t.ex. lagar, normer, företags principer samt 

de individuella förväntningarna och behoven. (Hobson, 2014) 

Vad det kommer till livsbalans är det viktigt att inse att livsbalans och vad som betraktas 

som en hälsosam och hållbar livsbalans är väldigt subjektivt. Vissa individer kan känna 

att arbetet är viktigare än fritiden och inte känna att det är en börda att arbeta mycket, 

medan andra kan känna att de gärna har klara gränser mellan arbete och fritid och vill 

endast jobba 8 timmar per dag för att sedan sätta ner tid på privatlivet. (Clark, 2000) 

Den subjektiva synen på livsbalans gör det svårt att analysera och forska i ämnet. Det 

finns inte någon norm eller regel för vad hälsosam livsbalans är och samtidigt är det ett 

utmanande ämne att forska då personer har väldigt olika uppfattningar om vad som är 

en bra balans. Vissa individer känner som sagt att de inte har klara gränser mellan arbete 

och fritid vilket gör det svårt att analysera sin egen livsbalans (Hobson, 2011).  

Tidigare forskning kring livsbalans fokuserar ofta på familjer alltså föräldrar med barn 

(Hirschi et al. 2019; Abendroth & Den Dulk, 2011; Lewis & Humbert, 2010; Felstead et 

al. 2002; Clark, 2000). Denna form av livsbalans är även intressant men forskning kring 

livsbalans för unga arbetande familjelösa individer har inte forskats lika mycket. 

Livsbalansen för unga vuxna som inte uppfattar sitt privatliv som föräldraliv är vad 

denna avhandling ämnar fokusera på.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att undersöka dels hurdana gränser individer har mellan 

arbetet och privatlivet samt hur dessa gränser agerar gentemot varandra och även 

undersöka med hjälp av kapacitetssynsättet hurdana möjligheterna för individen är att 

själv påverka livsbalansen. Avhandlingen ämnar därmed fokusera på hur unga individer 

i kunskapsintensiva jobb ser en optimal livsbalans och hur de anser att kan nå den. 

Forskningsfrågorna för avhandlingen är följande:  
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1. Hurdana gränser har individerna mellan arbete och privatliv och vilka faktorer 

påverkar gränserna?  

2. Vilka faktorer påverkar individens möjligheter vid livsbalans? 

3. I vilken utsträckning kan individer påverka sin livsbalans? 

Med dessa forskningsfrågor ämnar avhandlingen svara på hurdana gränser individer 

prefererar att ha mellan arbetet och privatlivet och vilka faktorer som påverkar dessa 

gränser. Därutöver ämnar avhandlingen även svara på vilka individens möjligheter vid 

livsbalans är och vilka faktorer som kan begränsa eller påverkar de valmöjligheter 

individen i slutskedet har.  

1.3 Avgränsningar 

Balansen mellan arbete och privatliv är ett brett begrepp som rymmer flera ämnen, 

teorier och problem. I denna avhandling ligger fokus på livsbalansen på personlig nivå. 

Företagsnivån och samhälleliga nivån kommer att närvara vid diskussion om 

kapacitetssynsättet samt hållbar personalledning. Kapacitetssynsättet och hållbar 

personalledning skapar således grunden för företags- och samhälleliga nivåerna. Dessa 

nivåer är viktiga att behandla då de ger läsaren en syn på livsbalans från makronivå. 

Avhandlingen kommer lägga fokus på personer i generation Y som jobbar med 

kunskapsintensiva jobb. Dessa individer har således en gemensam faktor, 

kunskapsintensiva arbeten, och har jämförbara livssituationer där barn inte ingår. 

Avhandlingen kommer inte lägga fokus på ett familjeliv där barn ingår eftersom det 

redan forskats mycket i och författaren önskar fokusera på livsbalans där andra aspekter 

ingår i privatlivet. Avhandlingen kommer därmed heller inte hantera samhälleliga 

vårdsystem samt möjligheter till vårdledigt, vilket ofta är av stor betydelse vid forskning 

kring livsbalans.  

Forskningen kommer fokusera på intervjuer med personer som jobbar med 

kunskapsintensiva jobb. Dessa personer har alla subjektiva uppfattningar om hurdan en 

hälsosam livsbalans är, vilket gör att forskningen inte kan ge en generaliserad bild på hur 

generation Y ser på livsbalans. 

1.4 Definitioner 

I avhandlingen behandlas koncept som kan tolkas på olika sätt och nedan beskrivs hur 

dessa koncept och begrepp tolkas i denna avhandling.  
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Inom teman livsbalans och hållbar personalledning förekommer flera begrepp som är 

viktiga för avhandlingen. Först definieras kort begreppen hållbar personalledning, 

privatliv och arbete. Därefter definieras begreppen generation Y och kunskapsintensiv. 

1.4.1 Gränser 

Enligt Ashfort, Kreiner & Fugate (2000) kan gränser som separerar arbete från 

privatlivet vara fysiska, tidsbundna, emotionella, kognitiva och relationella. Kossek 

(2016) menar att gränserna kan vara fysiska, psykiska eller emotionella, där fysiska 

gränserna syftar på möjligheten att totalt vara frånvarande från en domän eller den 

andra. Psykiska gränserna syftar på de kognitiva möjligheterna att koppla av från t.ex. 

jobbet och fokusera på privatlivet och slappna av. Den sista formen är emotionella 

gränser vilket innebär att känslor går att separeras mellan domänerna och att de 

upplevda känslorna eller känslotillstånden från ena domänen går att separera från den 

andra domänen (Kossek, 2016).   

1.4.2 Hållbar personalledning 

Konceptet hållbar personalledning (på engelska Sustainable Human Resource 

Management) har flera definitioner, men Kramar (2014) menar att hållbar 

personalledning hänvisar till sociala och mänskliga resultat som bidrar till att 

organisationen har kontinuitet och är en hållbar organisation på lång sikt. Hållbar 

personalledning handlar därmed om att se till att personalen mår så pass bra att de orkar 

hålla samma arbetstakt och intensitet på lång sikt (Taylor, Osland & Egri, 2012).  

I avhandlingen definieras hållbar personalledning enligt Kramar (2014) och Taylor et al 

(2012) definitioner.  

1.4.3 Privatliv  

Privatliv kan definieras på flera olika sätt. I denna avhandling definieras privatliv enligt 

den tid som inte går åt till arbete, vare sig betalt eller obetalt, samt sysslor som går utöver 

det snävt tolkade familjelivet. Dessa inkluderar fri och icke-obligatorisk fritid som går 

utöver förpliktelser hemma. (Nam, 2014) 

1.4.4 Arbete  

Lewis (2003) menar att en allmän definition på arbete är obligatorisk tid som en individ 

sätter ner på diverse aspekter i livet. Arbete kan vara betalt eller obetalt och ändå klassas 

som arbete. Clutterbuck (2003) definierar arbete som tiden och energin individer binder 
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sig att dela åt en tredje part för att i sin tur få en definierad ersättning. Avhandlingen 

följer Clutterbuck (2003) definition på arbete.  

1.4.5 Generation Y 

Avhandlingen definierar generation Y, även kallad millenniers, enligt Smiths (2010) 

definition på generation Y. Smith (2010) definierar generation Y som personer födda 

mellan 1980 och 1995. Generation Y karaktäriseras även av ett stort behov av att hållas 

uppkopplade samt jobba intensivt ihop med andra personer (Smith, 2010). Enligt 

Järvensivu, Nikkanen och Syrjä (2014) kan generation Y karaktäriseras av en konstant 

vilja att lära sig nya saker samt en förmåga att tolerera förändringar.  

1.4.6 Kunskapsintensiv 

Kunskapsintensiva arbeten innehas ofta av högt utbildade personer som har 

specialistjobb där de har mycket kunskap och kännedom om det område de är 

specialiserade på. Kunskapsintensiva arbeten karaktäriseras av självständiga 

arbetsuppgifter där flexibilitet både från arbetstagarens och arbetsgivarens sida ses som 

viktigt. (Niemistö, Karjalainen & Hearn, 2017.) Avhandlingen följer Niemistö et al. 

(2017) definition på kunskapsintensiv.  

1.5 Avhandlingens struktur 

I avhandlingen har nu presenterats problemområde, syfte, avgränsningar och 

definitioner och avhandlingen fortsätter med att presentera en referensram där 

bakomliggande teorier kommer diskuteras. Efter teorikapitlet kommer avhandlingen gå 

in på metodpresentation där forskningsmetoderna presenteras. Därefter följer analys av 

forskningsresultat samt en omfattande diskussion där även implikationer samt förslag 

på fortsatt forskning behandlas. 
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2 TEORI 

I följande avsnitt diskuteras balansen mellan arbete och privatliv, även kallad livsbalans, 

genom olika teorier och koncept från tidigare litteratur. Teorierna presenterar en 

litteraturöversikt över befintlig litteratur kring livsbalans för att ge läsaren en djupare 

förståelse över vad livsbalans är och vilka synsätt det finns för att se på livsbalans. 

Teoridelen kommer långt fokusera på Sens kapacitetssynsätt (Sen, 1999) samt 

gränsteorin av Clark (2000) och Kossek (2016). 

2.1 Vad är livsbalans? 

Balansen mellan arbete och privatliv är ett koncept som är väl diskuterat i tidigare 

litteratur och ett ämne som det forskats i mycket. För att kunna diskutera teorier och 

metoder om balansen mellan arbete och privatliv är det viktigt att förstå sig på 

definitionerna kring livsbalans. Livsbalans kan definieras på flera olika sätt, nedan följer 

presentation av några allmänna definitioner.  

Guest (2002) presenterar tre olika definitioner på balansen mellan arbete och privatliv. 

Författaren börjar med att ge en övergripande och simpel definition på livsbalans; 

“tillräckligt med tid för att uppfylla förbindelser både hemma och på jobbet” [egen 

översättning] (Guest, 2002:263). Guest (2002) väljer vidare att dela upp definitionerna 

på balansen mellan arbete och privatliv i två olika segment. Författaren skiljer mellan en 

subjektiv och en objektiv definition på livsbalans för att kunna se samband och skillnader 

mellan definitionerna. Subjektiva definitionen på livsbalans är enligt Guest (2002) ”en 

upplevd balans mellan arbete och resten av livet” [egen översättning] (Guest, 2002:263). 

Den objektiva definitionen lyder o sin sida enligt följande: ”de som regelbundet arbetar 

mer än 48 timmar i veckan kommer att ha obalans mellan arbete och resten av livet [egen 

översättning] (Guest, 2002:264). Det att Guest nämner 48 timmar som en gräns i sin 

definition kan man se härstamma från EU:s gräns för arbetstid som är 48 timmar i 

veckan (Hobson, 2014). 

Clark (2001) definierar livsbalans som ”belåtenhet och bra funktion på arbetsplatsen och 

hemma med möjligast få rollkonflikter” [egen översättning] (Clark, 2001:349). 

Clutterbuck (2003) definierar balansen mellan arbete och fritid som kännedomen om 

kraven som de två domänerna ställer för individen samt förmågan att välja hur man 

tillbringar tid och energi på var och en av domänerna, göra medvetna val och värdera de 

gjorda valen.  
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Guest (2002) definitioner presenterar ett brett synsätt på livsbalans och ger en djupare 

insyn i hur livsbalans kan definieras och tolkas. Clarks (2001) definition tar å sin sida 

upp rollkonflikter mellan de olika domänerna, vilket är en viktig och intressant aspekt 

vid livsbalansen. Clutterbuck (2003) beaktar även de olika kraven på individen och 

nämner individens möjligheter att påverka livsbalansen. I den empiriska studien 

kommer livsbalans i huvudsak att tillämpas enligt Clarks (2001) och Clutterbucks (2003) 

definitioner.  

Vad som betraktas som en hälsosam livsbalans är subjektivt för individen. Individer har 

subjektiva idéer om hur en hälsosam livsbalans ser ut och prioriteringarna på arbete och 

fritid kan variera väldigt mycket. Att ändå ha och upprätthålla en hälsosam livsbalans 

anses vara viktigt för livskvalitén (Hobson, Fahlén & Takács, 2014).  

Det finns olika spekulationer kring varför intresset för livsbalans ökat. Guest (2002) 

menar att den utvecklade arbetsmiljön, pressen och obalansen mellan personers arbete 

och privatliv samt den ökade behovet att ta itu med bestridande faktorerna i livsbalansen 

har ökat intresset för livsbalansen. Att intresset och forskning kring frågor om livsbalans 

ökat under senaste tiden har enligt Lewis, Gambles och Rapoport (2007) att göra med 

den sociala och ekonomiska utvecklingen samt ändringar i arbetets karaktär. Lewis et al. 

(2007) nämner att de olika snabba förändringar i arbetslivet, som t.ex. globalisering, ny 

teknologi, 24/7 arbetsplatser samt övriga organisationsförändringar resulterar i ökad 

press och intensivare arbetsmiljöer. Personer känner sig alltså mer pressade och 

upptagna samtidigt som de inte känner att de har tid för privatlivet.  

Även Guest (2002) diskuterar olika faktorer som tillför stress i individers vardagliga liv. 

Till dessa faktorer hör bland annat den ökade och intensifierade pressen som individer 

utsätts för i arbetet. I dagens värld är informationsteknologi starkt kopplat till flera 

arbeten. Detta har lett till att individen, kolleger, arbetsplatser och även samhället 

förväntar sig snabb respons och reaktion. Förväntningarna på arbetstagaren ligger ofta 

högt och det kan förväntas att arbetstagaren kan leverera på kort varsel samt vara 

konstant tillgänglig. (Bathini & Kandathil, 2019) 

Den ökade informationen och kommunikationen har lett till att gränserna mellan arbete 

och privatliv kan ses bli allt mer suddiga. Det går inte längre alltid att sära på dessa två 

komponenter då de ofta spinner in på de olika delarna i livet. (Lewis, 2003.) Lewis 

(2003) menar även att den ökade flexibiliteten från arbetsgivarens sida ofta ger personer 

valmöjligheter. Personer har alltså möjligheten att välja när och hur de jobbar. Detta har 
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dock lett till att personer jobbar längre dagar då de på kvällarna ofta fortsätter jobbet 

hemifrån. (Lewis, 2003)  

Liikkanen (2009) presenterar ett annat synsätt och menar att finländarnas syn på fritid 

ändrats under tiotals år från att fritid setts som en dålig sak som lata människor har, till 

något som verkligen uppskattas och ses som viktigt. Därmed har fritidens betydelse 

ändrats och fritid kan ses värderas högre i dagens läge (Liikkanen, 2009). Vi går mot ett 

samhälle där upplevelser och drömmar ofta är i centrum och Liikkanen (2009) menar 

att detta syns bl.a. i att företag allt mer erbjuder tjänster och service istället för produkter 

och materiella ting. Att individer prioriterar fritid i högre grad än tidigare anses inte 

alltid vara möjligt då individer ofta kan känna sig pressade av de olika kraven de ställs 

inför.  

Balansen mellan arbete och privatliv kan ses från tre olika nivåer (Fahlén, 2014). 

Livsbalansen kan analyseras från en samhällelig nivå, företagsnivå samt individuell nivå. 

Det är viktigt att skilja dessa nivåer för att få en djupare förståelse i sambanden mellan 

dessa nivåer och hur de påverkar varandra. Den samhälleliga nivån samt företagsnivån 

styr långt en individs möjligheter att påverka sin egen livsbalans. Lagar, samhälleliga 

normer samt företagets reglemente styr individens möjligheter att i slutändan påverka 

livsbalansen. (Fahlén, 2014) 

Lewis et al. (2007) väljer att dela in befintliga diskussioner om och tidigare forskning av 

livsbalans i två olika delar. Lewis et al. (2007) skiljer på personlig kontroll av tid samt 

arbetsplatsens flexibilitet vid diskussioner om möjlighet till livsbalans. Personlig 

kontroll av tid ses som att arbetstagaren har valmöjligheter när det gäller den egna 

livsbalansen. Personen kan då själv göra de val som angår livsbalansen och är själv 

ansvarig för att upprätthålla en hälsosam livsbalans. Arbetsplatsens flexibilitet vid 

livsbalans handlar däremot om de olika egenskaperna arbetsplatsen har kring livsbalans. 

Det kan handla om arbetsplatsens politik och arbetstagarnas uppfattning om stöd för 

livsbalans.  

Det anses att personer själv har mycket val och möjligheter att påverka sin livbalans, men 

vad Lewis et al. (2007) kommer fram till är att valen ofta ses vara begränsade. Det kan 

finnas normer eller reglemente på arbetsplatsen vilka begränsar individens 

valmöjligheter. Normer på arbetsplatsen kan t.ex. handla om att det ses som 

engagemang till sitt eget jobb att jobba längre på kvällarna. Detta leder till att pressen på 

arbetsplatsen höjs och individens val inte ses vara lika fria, då förväntningarna 
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egentligen är att man ska jobba sent. Lewis et al. (2007) menar att personens val och 

individuella verkan på livsbalansen samt de policyerna som är utvecklade inom detta 

tema ofta maskerar de ihållande organisatoriska och samhälleliga kontrollerna och 

begräsningarna.  

Utöver de policyn och reglementen som företag och samhället kan ha spelar även 

oskrivna regler och informella aspekter, som t.ex. företagskulturen, en roll i vad det 

kommer till en individs möjligheter att påverka livsbalansen. Om företaget har en 

företagskultur där många jobbar mycket och ofta stannar sent på kontoret kan detta ha 

en inverkan på individens val och möjligheter. (Den Dulk, Groeneveld & Bram, 2014) 

Guest (2002) presenterar en allmän modell för att analysera de största aspekterna och 

problemen vid balansen mellan arbete och privatliv. Figuren presenterar faktorer, 

balansens karaktärer samt konsekvenser vid livsbalans och presenterar en allmän grund 

för centrala koncept kring livsbalans.  

Figur 1 Faktorer, orsaker och följder av livsbalans 

Källa: Utg. från Guest 2002, s. 265. [Egen översättning] 

Figur 1 presenterar en grund för de koncept och teman som även kommer diskuteras i 

denna avhandling. Figuren ger således en övergripande bild för vad som är viktigt vid 

analysering av individers livsbalans och vilka faktorer som påverkar det. De olika 
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faktorer som påverkar en individs livsbalans är både organisatoriska faktorer men även 

individuella faktorer. Både kapacitetssynsättet och gränsteorin diskuterar de krav som 

både arbetet och privatlivet ställer på en individ samt individens egna synsätt på dessa 

krav. I kapitlet kring gränshanteringsstilar diskuteras de olika karaktärerna av balans 

samt hur arbete och privatliv har inflytanden på varandra. Hållbar personalledning, som 

diskuteras i senare kapitel, har en stor betydelse för individens ork i arbetslivet och även 

för hur individen sedan orkar sig fram i privatlivet. Dessa faktorer är presenterade i figur 

1 under konsekvenser.  

Att se på balansen mellan arbete och privatliv som balansen mellan två stora 

komponenter i en persons liv leder till analyser av gränserna mellan dessa två 

komponenter. Gränser mellan arbete och privatliv kan ses som både positivt och 

negativt. Gränsteorin (eng. Border Theory) tillåter en analys där det är möjligt att se hur 

mycket individer i slutändan har kontroll och bestämmanderätt över livsbalansen. 

(Guest, 2002) 

2.2 Gränsteorin 

Gränsteorin (på engelska Border Theory) som är utvecklad av Clark (2000) grundar sig 

i tanken om att arbete och familj, de två största domänerna i en persons liv, är kopplade 

och ofta sammanflätade i varandra och att individer är gränsöverskridare mellan dessa 

domäner (Clark, 2000). Detta betyder att individer gör övergångar under dagens lopp 

från den ena domänen till den andra. Individer formar själv dessa världar, gränserna 

mellan dem och bestämmer förhållandet mellan gränsöverskridandet. De formar också 

själva sina miljöer vid arbete och privatliv, men på samma sätt är de även i sin tur 

formade av miljöerna. (Clark, 2000) 

Det centrala med Clarks (2000) teori är idén om att arbete och familj utgör olika 

domäner med inverkan på varandra, även om det finns stora skillnader mellan arbete 

och privatliv både gällande syfte, miljö och kultur. Skiljaktigheten mellan arbete och 

privatliv är olika för alla individer och därmed skiljer sig även övergångarna mellan 

domänerna hos individer. Vissa individer har större övergång från arbete till privatliv 

jämfört med andra individer, som kan ha mindre skiljaktigheter mellan arbete och 

privatliv. Då skiljaktigheterna mellan domänerna är mindre kan övergångarna dem 

emellan vara lätt. (Clark, 2000) 

Ashforth, Kreiner och Fugate (2000) presenterar en egen gränsteori som långt pekar ut 

de idéer som Clarks (2000) gränsteori tar fram. Ashforth et al. (2000) anser att den 
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övergång som sker mellan arbete och privatliv långt påverkas av flexibiliteten och 

genomträngligheten av de gränser som individen satt upp. Att övergångarna är flexibla 

menar Ashforth et al. (2000) att kan leda till konflikter om individen inte har klara regler 

för hur gränserna och de olika domänerna agerar gentemot varandra. Clark (2000) 

menar att individer har egna system för hur de överskrider gränserna, och systemen är 

ofta anpassade till individens mål, fokus och egen stil för att lämpa sig för individens 

egna krav på dessa övergångar. Genom att forma dessa övergångar så gott det går och 

för att passa individens behov kan individen påverka och ha en inverkan på sin 

livsbalans.  

Figur 2 nedan presenterar en bild på hur gränserna mellan arbete och fritid är flexibla 

och hur de olika domänerna har ett inflytande på varandra. Figuren är anpassad från 

Clarks (2000) figur på gränsteorin mellan arbete och familj. De två stora domänerna 

bildar grunden för teorin. I figuren är dessa presenterade som arbete och hem, familj och 

fritid. Båda domäner innehåller gränsbevarare och domänmedlemmar. Med dessa avses 

de element som är bestående i vardera domänen. Här kan t.ex. räknas med 

familjemedlemmar och chef, som båda har ett starkt inflytande på gränserna mellan 

domänerna och hur dessa gränser bör se ut. Gränsbevararna spelar således en stor roll i 

gränsöverskridarens möjligheter att flexibelt övergå från en domän till den andra.  

Figur 2 Gränsteorin 

Källa: Utg. från Clark 2000, s. 754. [Egen översättning] 
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Genomträngande faktorer i figur 2 utgör hur element från de olika domänerna kan ha 

inflytande på den andra domänen. Här nämner Clark (2000) t.ex. hur väggarna och 

dörren i ett arbetsrum hemma kan bilda gränser för andra element att ha inflytande i 

arbetet. Familjemedlemmar kan då ha ett inflytande i arbetet genom att ha möjlighet att 

fritt stiga in i arbetsrummet. Gränserna kan även vara psykiska då faktorer som stress 

eller glädje och inspiration från arbete kan ha inflytande på fritiden. Individer kan lösa 

problem i arbetet genom att under fritiden se på problemet ur en annan synvinkel. 

Därmed kan psykiska gränser föra med sig både positiva och negativa instinkter till den 

andra domänen. (Se kap. 2.4.) 

Kossek och Lautsch (2012) menar att flexibla gränser och genomträngande faktorer är 

både frivilliga och ofrivilliga. Individer binder sig till vissa faktorer genom att t.ex. ge sitt 

telefonnummer åt kolleger eller kunder på samma sätt som individen kan tillåta faktorer 

som ett barns dagvård påverka individens tankar under dagen. Det är således inte alltid 

lätt att kontrollera de faktorer som har inflytande i de olika domänerna.  

I figur 2 presenteras också genomträngande, flexibla gränser mellan domänerna. 

Flexibiliteten och hur mycket gränserna kan ge efter beror på de olika domänernas krav. 

(Clark, 2000) Om t.ex. arbetet kräver att individen befinner sig fysiskt på arbetsplatsen 

under vissa timmar, är gränserna inte lika flexibla som om individen fick bestämma själv 

hur och var denna arbetar. I ett sådant fall har individen möjlighet att mer flexibelt 

övergå från en domän till en annan. (Clark, 2000; Kossek & Lautsch, 2012) Att flexibelt 

kunna övergå från en domän till en annan och att ha mycket interaktioner som ingriper 

på den andra domänen kan ses minska produktiviteten och koncentrationsförmågan 

(Kossek, 2016). 

Området mellan arbete och hem, familj och fritid kallas gränsområde eftersom detta 

område starkt innehåller element från båda domänerna och inte kan ses tillhöra 

någondera domänen. Detta är ett område där det sker sammansmältning mellan de två 

domänerna. En stark sammansmältning sker då individen har stora möjligheter till 

flexibilitet från domänerna och gränserna således inte är så starka. (Clark, 2000; Kossek 

& Lautsch, 2012) 

Clark (2000) menar att domänerna och gränserna där emellan är subjektivt uppbyggda 

för varje individ, vilket betyder att individer är i olika grad gränsöverskridare (på 

engelska används begreppet border-crossers). Individer kan alltså skildras enligt hur 

ofta och i vilken grad de övergår från ena domänen till den andra eller hör till en specifik 
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domän. Individer kan således klassas in i två olika enheter enligt inflytande och 

identifikation, beroende på medverkan i de olika domänerna. Inflytande innebär att 

individen själv har möjlighet att påverka domänerna och gränserna. De har således en 

makt att förhandla och göra ändringar i förhållandena mellan domänerna. Identifikation 

handlar om hur individen identifierar sig med en domän eller den andra. En individ kan 

känna att arbetet definierar hurdan och vem man är som person medan andra kan känna 

att de definieras av vem de är på fritiden. Det handlar därmed om att hitta ett syfte i ena 

domänen som bygger på ens identitet. Om man inte hittar en mening eller något att 

identifiera sig med i de olika domänerna är det svårt att hitta en balans mellan 

domänerna. (Clark, 2000) 

Genom att analysera de olika aspekterna i gränsteorin och utveckla de olika 

preferenserna för individen kan individer analyseras på basis av olika 

gränshanteringsstilar. I följande kapitel diskuteras de olika gränshanteringsstilarna och 

vad dessa innebär.  

2.3 Gränshanteringsstilar  

Kossek och Lautsch (2012) anser att gränserna mellan arbete och privatliv blir alltmer 

suddiga på grund av den ökade digitaliseringen och de flexibla arbetsmiljöerna. De 

menar att arbetstagare behöver verktyg för att kunna förstå sig på denna integrerade 

livssituationen och kunna skilja åt och separera dem från varandra. Det krävs med andra 

ord verktyg för individer att kunna förstå hur de bäst ska bemöta gränserna mellan 

arbete och privatliv. (Kossek & Lautsch, 2012) 

Kossek (2016) och Kossek och Lautsch (2012) diskuterar kring Clarks (2000) och 

Ashforths (2000) gränsteorier och utvecklar från teorin olika gränshanteringsstilar för 

att förstå individers val och värdesättningar för arbete och privatliv. 

Gränshanteringsstilar är de metoder som människor använder för att avgränsa arbets- 

och icke-arbetsliv från varandra. Detta görs med hänsyn till individens personliga 

identitet och gränskontroll. Med gränskontroll menas den grad som individen 

kontrollerar gränserna mellan arbets- och icke-arbetsroller. Dessa gränser, likasom 

gränserna som Clark (2000) nämner, kan vara fysiska, psykiska eller känslomässiga. 

(Kossek, 2016) 

Att klargöra gränserna mellan arbete och privatliv och effektivt hantera dem är enligt 

Kossek (2016) viktigt och kan ha en positiv inverkan på individers välmående och 

trivsamhet i arbete. Kossek (2016) definierar två olika perspektiv och synsätt på 
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relationen mellan arbete och privatliv och dessa perspektiv bygger på Nippert-Engs 

(1996) tänkesätt. Den första kallar författaren integrationsperspektivet. Individer har då 

lätt tillgänglighet till var domän oavsett tid och ställe. De arbetar ofta hemifrån utanför 

arbetstid och att ringa privata samtal under arbetstid är inget hinder. Vad detta 

perspektiv medför är ofta konflikter mellan domänerna eftersom fokusen aldrig är 

fullständigt ägnat åt ena domänen, utan fokusen har en tendens att flyta fritt mellan 

domänerna. O andra sidan ger perspektivet utrymme för flexibilitet där individer har 

större möjlighet att påverka hur och var de vill arbeta. (Kossek, 2016) 

Det andra perspektivet som Kossek (2016) nämner är separation, där arbete och fritid är 

helt åtskilda och därmed är rollerna helt separata från varandra. Detta perspektiv 

möjliggör att individen kan fokusera fullständigt på en domän åt gången utan att känna 

press från den andra domänen. Att kunna separera de två domänerna ökar ofta på en 

individs möjligheter att återhämta sig och kan ha en positiv inverkan på individens 

mentala hälsa. Separationsperspektivet kan ses som gammalmodigt och ofta i dagens 

läge nästan omöjligt. Kossek (2016) menar att varken integrations- eller 

separationsperspektivet är bra lösningar i sig själv. Ingendera av perspektiven kan i sig 

själv lösa konflikter mellan arbete och privatliv och ofta är individer placerade 

någonstans emellan dessa perspektiv. (Kossek, 2016)  

Vidare menar Kossek (2016) att en individs gränshanteringsstil är en kombination av 

fem följande faktorer; nivån av gränshantering, attityd kring gränsgenomträngande 

faktorer, syntetiserande av arbets- och livsidentiteter, tekniska beroendet samt behovet 

av egen tid.  

Med nivån av gränshantering menas den grad en individ känner att den kan hantera och 

påverka gränserna mellan arbete och fritid. Attityden kring gränsgenomträngande 

faktorer innebär den grad till vilken en individ har och engagerar sig med 

gränsöverskridande faktorer mellan de två domänerna. Syntetiserande av arbets- och 

livsidentiteter syftar på vad individens identitet är centrerad på. Identiteten kan ses vara 

arbetscentrerad, familjecentrerad, dualcentrerad eller varken vara arbets- eller 

familjecentrerad. De två sista faktorerna Kossek (2016) nämner vid en individs 

gränshanteringsstil är det tekniska beroendet och behovet av egen tid. Med tekniska 

beroendet syftar Kossek (2016) på graden en individ är beroende av olika tekniska 

kommunikationsapparater. Med behovet av egen tid menas den grad en individ anser sig 

behöva tid för sig själv för att uppehålla sitt välmående. (Kossek, 2016) 
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Efter behovet och värdesättningen för de fem faktorerna analyserats för en individ, kan 

individer delas in i följande gränshanteringsstilar; integrerare, växlare, separatorer och 

rollidentifierare (Kossek, 2016). Dessa hanteringsstilar har egna fördelar, nackdelar, 

behov och värdesättningar. Integrerare har i en hög grad integrerat faktorer från arbete 

och privatliv och gränserna mellan arbete och privatliv för en integrerare är väldigt vaga. 

Faktorer från den andra domänen kan fritt påverka varandra under dygnet. En 

separerare har o sin sida väldigt lite interaktioner mellan domänerna och gränserna 

mellan domänerna är starka. En växlare har en gränshanteringsstil som varierar 

periodvis. Vid något skede kan interaktionerna och faktorerna från domänerna fritt 

påverka varandra och gränshanteringsstilen kan delvis likna en integrerare, men sedan 

kan det finnas perioder då gränserna är väldigt klara och gränshanteringsstilen liknar 

mer en separerare. Exempel på en växlare kan vara en lärare som under skolåret har 

mycket interaktioner mellan domänerna, och då har en integrerande 

gränshanteringsstil, men som under sommarlovet inte har interaktioner mellan 

domänerna och de då är väldigt separata från varandra vilket leder till att 

gränshanteringsstilen då ses som separerande. Detta betyder att gränshanteringsstilen 

då ses vara växlande och med att den skiftar mellan de olika stilarna beroende på de 

omständigheter som gäller. (Kossek, 2016.)  

Den sista gränshanteringsstilen är domäns-prioriterande rollidentifierare. Denna 

gränshanteringsstil innebär att en person kan ha mycket interaktion och påverkande 

faktorer från ena domänen till den andra, t.ex. mycket interaktion från arbete till 

privatlivet, men mycket sällan går de domänöverskridande interaktionerna och 

avbrytanden över till den prioriterade domänen. Till exempel kan en arbetsnarkoman ha 

mycket interaktioner från arbetet över till privatlivet och sällan tillåta interaktioner från 

privatlivet avbryta arbetet. På samma sätt kan en familje-orienterad person som 

prioriterar familjelivet ha mycket avbrytande faktorer från privatlivet under arbetstid 

och inte låta arbetet ha en inflytande på familjelivet. (Kossek, 2016) 

Att skilja på de olika gränshanteringsstilarna ger insyn i på hur olika sätt individer väljer 

att sära på arbete och privatliv, om de väljer att sära alls. Genom att analysera de olika 

gränshanteringsstilarna får man insyn i vad det är som är viktigt för individen. För att 

kunna hantera gränserna är det viktigt att förstå varför gränserna för individen är vad de 

är och vilka de faktorer som bildar dessa gränser är. (Kossek, 2016) 
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De gränser en individ har påverkar hurdana genomträngande faktorer individen har i 

domänerna. Vilka faktorer som tar sig in till de olika domänerna och hur dessa kommer 

att påverka individen diskuteras närmare i nästa kapitel.  

2.4 Inflytanden mellan domänerna 

Inflytanden mellan domänerna (på engelska Spillover Effect) handlar om de bieffekter 

som uppstår då individer har starka influenser från en domän till den andra (Hobson, 

2014). Konflikter eller berikning vid arbetsliv och privatliv återspeglar i vilken grad 

skilda roller påverkar varandra antingen positivt eller negativt. Betoning läggs ofta vid 

överförande av resurser från en domän till en annan och de konsekvenser som uppstår 

av det. (Carlson, Grzywacz & Zivnuska, 2009) Dessa bieffekter kan t.ex. uppstå då 

individen tar hem arbete för att fortsätta jobba hemma på kvällen. På samma sätt uppstår 

dessa bieffekter då individer tar sina uppfattade problem hemifrån till jobbet. Hobson 

(2014) menar att effekten även syns i arbetsgivarens krav och begär på att arbetstagaren 

skall vara tillgänglig för arbete så gott som dygnet runt. De olika upplevelserna i de olika 

domänerna i livet påverkar alltså konstant varandra, vilket gör att arbete och fritid blir 

allt mer inflätade i varandra.  

Även sociala relationer på arbetsplatsen har inflytanden på den andra domänen. Då en 

individ umgås mycket på arbetsplatsen och har ett stort socialt nätverk kan själva 

arbetsprestationen flyttas till en senare tidpunkt på dagen. Detta kan då påverka vilken 

tid individen återvänder hem eller innebära att individen måste fortsätta arbeta på 

kvällen hemifrån. Då kan fritiden påverkas av att arbetsdagarna blir längre och hemmet 

kan tappa sin avslappande atmosfär. (Mrčela & Sadar, 2013)  

Resurskravsmodellen bygger på teorin om rollbelastning av Goode (1960). Teorin bygger 

på tanken om att individen har ett begränsat antal resurser till befogande för att dela upp 

på de olika rollerna i livet. En individ har olika roller i olika situationer i livet. Dessa roller 

har olika krav vilket leder till att bestridande händelser eller konflikter mellan rollerna 

kan uppstå både genom tid och plats men också vad det kommer till resurser. Normer 

associerade med de olika rollerna kan även de vara i konflikt med varandra. Dessutom 

kan konflikter mellan rollerna uppkomma då de krävs vid specifika tillfällen och 

specifika tider. En individ kan känna att kraven och förpliktelserna kring rollerna är för 

krävande vilket kan leda till rollbelastningssvårigheter. (Drobnič & León, 2014) Dessa 

rollbelastningssvårigheter kan utspela sig i de olika domänerna i livet. Då rollkraven från 

ena domänen är oförenliga och motstridiga med rollkraven från den andra domänen 
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uppstår konflikter mellan arbete och fritid. Dessa konflikter kan vara tidsbaserade, 

belastningsbaserade eller beteendebaserade. (Drobnič & León, 2014) 

Tidsbaserade arbetskrav syftar på långa arbetsdagar, övertidsarbete och tidskrav och 

förväntningar från organisationen. Dessa är negativa bieffekter som syftar på 

bristfälligheter i livsbalansen och som ofta leder till negativa konflikter mellan arbete och 

privatliv. De belastningsbaserade arbetskraven innebär ofta psykologiska bieffekter av 

inflytanden mellan domänerna. Här kan räknas med överbelastning av arbetet samt 

press och osäkerhet kring arbetet. Beteendebaserade arbetskrav innebär att specifika 

mönster av rollbeteende kan vara stridande med förväntningar kring beteende i en 

annan roll. (Greenhaus & Beutell, 1985; Drobnič & León, 2014) 

Bieffekterna av inflytande från domänerna kan även tillföra positiva inverkningar. 

Greenhaus och Powell (2006) räknar upp tre sätt där inflytanden av de olika rollerna kan 

ha positiva effekter. För det första kan rollerna och inflytanden av rollerna medföra ökad 

välmående. Individer som känner belåtenhet och tillfredställelse vid både arbete och vid 

privatlivet har även ökad känsla av livskvalité. För det andra kan en bred portfolio med 

roller öka den positiva influensen på de andra rollerna. Om en individ känner stress i 

arbetslivet men har en upplevd positiv roll i privatlivet kan individen falla tillbaka på 

denna starka och positivt upplevda roll. Det sista sättet som kan tillföra positiva 

bieffekter är då upplevelser i ena rollen och domänen kan medföra positiva upplevelser 

till den andra domänen. (Greenhaus & Powell, 2006) 

Greenhaus och Powell (2006) menar att det sista sättet bäst beskriver konceptet med 

positiva, berikande inverkningar. Dessa berikningar vid arbetsliv och privatliv anses vara 

tvåriktiga då berikning från arbete till fritid uppstår då upplevelser i arbetslivet ökar på 

kvaliteten av privatlivet och berikning från fritid till arbete uppstår då upplevelser i 

privatlivet ökar på kvaliteten av arbetslivet. (Greenhaus & Powell, 2006.) Carlson et al. 

(2009) menar att positiva bieffekter och berikning vid arbetsliv och privatliv kan leda till 

ökat engagemang i företaget samt ökad arbetstillfredsställelse.   

2.5 Kapacitetssynsätt 

Teorin om kapacitetssynsätt (på engelska Capability Approach) ifrågasätter 

möjligheterna för en individ att fatta egna egentliga beslut. Med andra ord ifrågasätter 

synsättet vad en individ skulle föredra ifall den hade förmågan att välja andra alternativ 

och hade förmågan att leva ett sådant liv som den själv vill leva. (Hobson, 2011) 
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Kapacitetssynsättet är ursprungligen utvecklad av Amartya Sen och senare även 

tillämpad av Martha Nussbaum under 1980-talet (Nussbaum & Sen, 1993). Synsättet har 

sin grund i ekonomisk teori där fattighet i utvecklingsländer har utforskats genom 

metoden. Senare har Barbara Hobson tillämpat kapacitetssynsättet i en 

livsbalansomgivning för att försöka förstå de möjligheter individer har när det kommer 

till livsbalans. (Hobson, 2014) 

Metoden och ramverket som presenteras nedan är inspirerade av Amartya Sens och 

Martha Nussbaums kapacitets- och agentteori. Sens ramverk för kapacitets- och 

agentteorin förser ett teoretiskt utrymme för att fånga den växande skillnaden mellan 

stigande förväntningar och normer för att män och kvinnor samtidigt ska agera 

vårdgivare och anställda och möta de ekonomiska, sociala och normativa hinder som de 

stöter på. (Hobson, 2011: Hobson, Fahlén & Takács, 2011) 

Utgående från Hobson (2011) definierar Sen kapacitet som att kunna uppnå en rad 

funktioner, t.ex. att kunna fungera i de aktiviteter som utvidgar möjligheterna för vad en 

individ kan göra och vem individen kan vara. Skillnaden mellan koncepten funktion och 

kapacitet är att funktioner är vad individen gör medan kapacitet innebär de möjligheter 

individer har att aktualisera dem, i detta fall individens frihet att uppnå livsbalans. 

(Hobson, 2011) Kapacitetssynsättet sammanbinder flexibiliteten inom arbetsmarknader 

och organisationer med balansen mellan arbete och privatliv. Kapacitetssynsättet ger 

indikationer på att livsbalans är inbäddad i flerskiktsprocesser som involverar 

individuella, institutionella och samhälleliga resurser. (Hobson, 2011) 

Sens formulering av kapacitetsuppsättningen består av tre kategorier som konstruerats 

med utvecklingsländer i åtanke: 1) enskilda, individuella faktorer som kön, etnicitet, 

ålder, mänskligt kapital, 2) miljöfaktorer som t.ex. fysisk omgivning och teknologisk 

infrastruktur samt 3) samhälleliga faktorer inklusive sociala normer, lagliga normer och 

allmänna riktlinjer. Man kan applicera kapacitetssynsättsteorin i livsbalanskonceptet 

och diskutera hur olika faktorer har en inverkan på personers slutliga möjligheter att 

påverka sin livsbalans. (Hobson, 2011)  

Livsbalans sett ur kapacitetssynsättets ramverk är ett sätt att se de alternativ för 

livsbalans, livskvalitet och välmående som en person har. Det är ett ramverk för att 

analysera tillgången till rättigheter och policyer för en hälsosam livsbalans och 

möjligheterna att kräva dem. Detta är grunderna för agent- och kapacitetsluckan. När 

ramverket tillämpas i olika institutionella sammanhang ger den förståelse för de 
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grundläggande mekanismerna för ojämlikheterna mellan agenterna vid de olika 

livssfärerna. (Hobson, 2014) 

Nya rättigheter och befogenheter för balansen mellan arbete och privatliv har införts i 

europeiska samhällen under de senaste decennierna. Dessa rättigheter inkluderar 

minskade arbetstimmar, ökad flexibilitet på arbetsplatser och i arbetstider samt 

rättigheter till t.ex. vårdledighet. Det existerar fortfarande en agent- och kapacitetslucka 

vad gäller möjligheterna att utnyttja dessa rättigheter, som dessutom varierar både 

mellan länder och inom dem. Omfattningen av denna agentlucka beror på hur dessa 

rättigheter är inbyggda i olika policyramverk och hur de förmedlas genom företag och 

arbetsplatser och hur de överförs till individuella personer och hushåll. (Hobson, 2014) 

Kapacitetssynsättet visar att personer inte alltid har lika stor frihet till val som de först 

kan tänkas ha. Det finns många faktorer som påverkar möjligheterna vilket innebär att 

de valmöjligheter en person i slutändan har är något begränsade. Kapacitetssynsättet 

presenteras i figur 3 nedan. Figuren erbjuder en ram för att tolka agentens ojämlikheter 

och agentens luckor vid livsbalans.  

Figur 3 Kapacitetsynsättet 

 

Källa: Utg. från Hobson 2014, s. 14. [Egen översättning]  
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I figur 3 handlar individuella faktorer om individens kön, resurser, färdigheter och 

nätverk. Alla dessa faktorer påverkar individens möjlighet för livsbalans. En person som 

har ett brett nätverk, goda inkomster och högt humankapital har bättre chanser att 

uppnå ett önskat läge av livsbalans än en person som saknar dessa. En person som inte 

har lika höga resurser är ofta tvungen att stöda sig på olika policyn och lagar för att ha 

möjlighet till livsbalans. (Hobson, 2014) 

Institutionella faktorer har en primär roll i figur 3 eftersom de har en dominerande effekt 

på möjligheterna kring livsbalans. Institutionella faktorer berör faktorer som 

vårdmöjligheter för föräldrar, reducerade arbetstimmar och gränser för antalet 

arbetstimmar i veckan. Vidare kan institutionella faktorer indelas i välfärdsregimer och 

organisationsnivå. I välfärdsregimer medräknas möjligheter för barnvård och 

möjligheter för vård för individen själv. I faktorerna på organisationsnivå medräknas 

företagets policys samt organisationskulturer. Organisationens egna regler och hur 

arbetstagarna väljer att tillämpa dessa och arbeta inom dessa ramar sätter stor grund för 

individens möjlighet för livsbalans. Utöver organisationens egna regler kan även 

branschens eller organisationens egen tävlingsinriktade kultur sätta riktlinjer för vad 

som förväntas av arbetstagarna.  

Under institutionella faktorer i figur 3 nämns även arbetstid och flexibilitet och dessa 

syftar på de reglemente det finns angående arbetstider. I EU är gränsen på arbetstid max. 

48 timmar i veckan fast organisationer själv väljer hur de tillämpar dessa reglemente och 

hur detta påverkar och tillämpas på arbetstagarna. (Hobson, 2014) 

Flexibilitet syftar på möjligheten att påverka arbetstiden och den flexibilitet som 

arbetstiden ger. Arbetstagare kan ha olika möjligheter att påverka sina arbetstider och 

om de arbetar heltid eller deltid. Vad som är en betydelsefull aspekt vid flexibilitet är ifall 

den är driven av arbetstagaren eller arbetsgivaren (Hobson & Fahlén, 2009). Många 

organisationer i Europa erbjuder stor flexibilitet för arbetstagare och detta anses även 

vara en faktor för att locka och behålla arbetstagare (Den Dulk et al. 2014). Hobson och 

Fahlén (2009) menar att en arbetstagares möjlighet till flexibilitet inte alltid i 

verkligheten innebär att arbetstagaren kan arbeta just hur och när den vill. Med ökad 

flexibilitet och autonomi kommer ofta ökat ansvar vilket leder till ökad press på 

arbetstagaren. (Hobson och Fahlén, 2009; Hobson, 2014) 

Samhälleliga faktorer i figur 3 syftar både på media, diskussioner och sociala rörelser i 

samhället men även på personers förtroende i att staten agerar i arbetstagarnas bästa 
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intresse och stöder möjligheterna för en flexibel och hälsosam livsbalans. Media kan ha 

en inverkan på hur individer i ett samhälle ser sina chanser för livsbalans. De artiklar 

och nyheter som skrivs om livsbalans och relaterade ämnen kan sätta igång tankar och 

olika rörelser kring ämnet. Dessa rörelser kan sedan arbeta vidare på individernas 

rättigheter och arbeta kring de önskemål som framkommer. Det att individen har 

förtroende i att staten stöder istället för att hindrar möjligheten till livsbalans ses även 

som en viktig aspekt i modellen för faktorer som påverkar möjligheten att kunna påverka 

livsbalansen. (Hobson, 2014) 

Att bestämma vilka kapaciteter som är viktiga är enligt Hobson (2014) beroende av de 

aspekter av välmående som utvärderas och av vem de utvärderas. Det handlar således 

om subjektiva uppfattningar kring vad som är relevant och viktigt för individen själv. 

Hobson (2014) menar att kapacitetssynsättet presenterar ett ramverk som ger utrymme 

för tankar där man kan utvärdera och bedöma välmående och livskvalitet samt där man 

har friheten att utöva en sådan livsstil. Agentfriheter är de möjligheter som en individ 

har för att uppnå de saker som denne värderar som viktiga. Inom livsbalans- och 

livskvalitékontexten innebär detta ökad kontroll över ens tid, minskad daglig stress och 

överarbete samt en ökad känsla av säkerhet och välbefinnande. (Hobson, 2014) 

Hobson et al. (2011) diskuterar brist på tid och hur detta ofta upplevs av personer i 

arbetslivet som har barn. Att hinna med både arbetet och privatlivet innebär en stor press 

för individer. Dessa personer känner att de inte har tillräckligt med tid under dygnet för 

att hinna med allt de borde hinna med. Att jobba deltid för att ha mer tid åt privatlivet 

är heller inte alltid möjligt, då detta kan innebära stora förändringar i individens 

ekonomiska ställning.  

Att sträva efter en hälsosam livbalans kan ibland ses som en börda för individen. Att 

kräva mer flexibilitet och möjlighet till fritid kan ses som en negativ sak från 

arbetsgivarens sida, vilket kan leda till oro för individen. Ifall individen känner att 

arbetsplatsen inte kan möjliggöra en sådan flexibilitet, kan drömmen om en hälsosam 

livsbalans stanna på tankenivå. En oro för negativa påföljder för individen kan alltså i 

vissa fall ta över vilket leder till att individen lider i tystnad. (Hobson, Fahlén & Takács, 

2014) Det finns således många faktorer som påverkar de möjligheter en individ har för 

att påverka sin livsbalans. Kapacitetssynsättet fokuserar på vad individer effektivt kan 

göra eller vara och synsättet anser att frihet att välja är en viktig komponent för 

individens välbefinnande. (Drobnič & León, 2014)  
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2.6 Hållbar personalledning 

Enligt Spreitzer, Porath and Gibson (2012) är det viktigt att personer trivs och mår bra 

på arbetsplatsen för att de ska orka jobba och kunna må bra i längden. Hållbar 

personalledning innebär att arbetsgivaren hanterar mänskliga resurser på ett sådant sätt 

att de möter både företagets och samhällets nuvarande behov utan att kompromissa 

deras förmåga att möta framtida behov (Wagner, 2013). Att ha en strategi för hur 

arbetstagare skall stödas så att de arbetar på ett hållbart sätt är viktigt samtidigt som det 

är av stor vikt att själva strategin är en integrerad del av personalledningsstrategin 

(Kramar, 2014).  

Då arbete blir allt mer intensivt och arbetstagarna kan känna att kraven är höga kan 

orken och motivationen hos arbetstagaren lätt ta slut. Att företag erbjuder en flexibel 

arbetsmiljö där arbetstagaren själv har möjlighet att välja var och hur den jobbar kan ses 

som en positiv sak som ökar trivsamheten på arbetsplatsen (Pitt-Catsouphes & Matz-

Costa, 2008). Putnam, Myers och Gailliard (2014) menar dock att flexibilitet och det 

ansvar som kommer med det ofta ökar stressen hos arbetstagare att konstant vara 

uppkopplade och tillgängliga. Att arbetstagarna känner en sådan press i allt högre grad 

kan påverkar arbetstagarnas ork och möjlighet att på lång sikt arbeta på samma sätt.   

 Arbetstagare som frodas och har möjlighet att växa på jobbet orkar ofta bättre i längden 

samt är friskare än de som inte känner samma lycka och betydelse inför sitt arbete. Att 

arbetstagarna känner en klar mening i det de gör och dessutom har ett klart syfte med 

sitt arbete gör det ofta lättare för arbetstagaren att känna ett ändamål i sitt arbete. 

(Spreitzer et al. 2012) Livskraften och möjligheten att lära sig nytt är enligt Spreitzer et 

al. (2012) hörnstenarna till hållbar personalledning.  

Individer som känner att arbetet är en börda och att de inte har möjlighet att utvecklas i 

sitt arbete har inte samma resurser och motivation att ge till arbetet. Att däremot känna 

att man frodas och utvecklas i arbete ökar på trivsamheten och har därmed positiva 

verkningar på individens välmående. Då individen mår bra i arbetet har denne mer 

energi och kraft för de övriga aspekterna i livet. (Kasvio, 2014) Den positiva känslan från 

arbetslivet kan därmed återspegla sig i privatlivet och ge mer energi och kraft åt 

individen. (Spreitzer et al. 2012)  

Företag bör därmed se till att stöda arbetstagarnas framgång i arbetet på ett hållbart sätt. 

Ehnert (2009) påpekar att hållbar personalledning ändå inte i praktiken är lika lätt som 

det i teorin kan verka och tar upp tre paradoxer för hållbar personalledning. Att på en 
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vardaglig nivå stöda arbetstagare och utveckla dem är inte så simpelt. För att få 

arbetstagarna att jobba effektivt för att i framtiden kunna produktivt och snabbt lösa 

problem krävs det tid och resurser. Få företag är dock färdiga att sätta ner stora 

investeringar i den framtida arbetskraften då framtiden innehåller många potentiella 

förändringar inom organisationer. Därmed är det svårt för företag att förutse vilka 

kompetenser och behörigheter som kommer krävas av arbetskraften i framtiden.  

För att en arbetstagare skall kunna motiveras av sitt jobb och orka utveckla sig själv krävs 

det tid. En arbetstagare kan anse sig orka bättre i längden om denne har möjlighet att 

utvecklas och utforska smartare och bättre sätt att jobba på. Arbetstagaren kan känna sig 

mer kreativ, produktiv och återhämta sig genom att utveckla sig själv. (Ehnert, 2009.) 

Ett problem enligt Ehnert (2009) är dock att det sällan finns tid för detta från 

arbetsgivarens sida. All tid som en arbetstagare sätter på att utveckla sig själv är bort från 

rena arbetet.  

Hållbar personalledning kräver både kort- och långsiktiga investeringar och 

ledningsaspekter och att dessa skulle vara integrerade med varandra, vilket kan vara 

problematiskt för företag. Då det kortsiktiga, dagliga ledandet kräver mycket resurser 

och har sina egna krav kan det vara utmanande att hitta tid eller överlopps resurser att 

lägga på de långsiktiga ledningsaspekterna. (Ehnert, 2009) 

Spreitzer et al. (2012) tar o sin sida upp fem faktorer som möjliggör att individer skall 

kunna trivas i sitt arbete och därmed kunna arbeta på ett hållbarare sätt. Den första 

faktorn för att öka trivsamheten är att ge arbetstagarna rätt att fatta beslut. Att fatta 

beslut ökar arbetstagarens uppfattning om kontroll över egna arbetet vilket i sin tur leder 

till att arbetstagaren känner att arbetsprestationen är av större betydelse. 

Den andra faktorn som Spreitzer et al (2012) nämner är information om organisationen 

och strategin. Att hålla arbetstagarna välinformerade om organisationens prestation och 

framgång samt framtida planer ökar arbetstagarnas motivation för arbetet. Att 

arbetstagarna känner att de med sin arbetsprestation kan konkret bidra till företagets 

framgång har en positiv effekt på trivsamheten då de kan se att de och deras 

arbetsprestation är en betydande del av organisationen.   

Att minska risken för ohövlighet inom organisationen är den tredje faktorn som Spreitzer 

et al. (2012) tar upp. En positiv och respektfull atmosfär gör att arbetstagare känner att 

de kan dela med sig av sina idéer och de känner att de har intresse för att utvecklas i 
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arbetet. En respektlös atmosfär där arbetstagaren inte vågar föra fram sina tankar och ta 

risker medför inget positivt till arbetstagaren eller arbetskulturen.  

Feed-back och återkoppling av arbetet är viktigt vad det kommer till trivsamheten på 

arbetsplatsen. Genom att få återkoppling får arbetstagaren en insyn i den egna 

utvecklingen och framgången och samtidigt hålls arbetstagarens arbetsprestationer 

riktade mot de egna och företagets mål (Spreitzer et al. 2012). Detta nämner Spreitzer et 

al. (2012) som den fjärde faktorn för frodande på arbetsplatsen.  

Den sista faktorn som påverkar trivsamheten på arbetsplatsen och hållbart arbetande på 

ett positivt sätt är enligt Spreitzer et al. (2012) en kultur och atmosfär som främjar 

diversitet. Att företaget har personer med olika bakgrunder och förmågor är en stor 

tillgång som gynnar företaget. Arbetstagare som känner sig välkomna och uppskattade 

på arbetsplatsen har högre motivation att jobba för de gemensamma målen då de känner 

respekt. (Spreitzer et al. 2012) Dessa fem steg kräver större och mindre investeringar, 

men är relativt lätta steg för företag att ta. Spreitzer et al. (2012) hävdar att det viktigaste 

är att börja någonstans. Att stöda arbetstagarnas trivsamhet på ett hållbart sätt så att de 

orkar arbeta på samma sätt även i framtiden är viktigt för att företag skall kunna förnya 

sig och ha en motiverad, lojal och fyndig arbetskraft som trivs på arbetsplatsen.  

2.7 Sammankoppling av teorierna 

De teorier om livsbalans som diskuterats ovan bildar denna avhandlings referensram. 

Livsbalans är ett brett begrepp och det existerar en stor mängd teorier kring begreppet. 

De teorier som diskuterats i denna avhandling kopplar ihop de centrala aspekterna för 

att kunna besvara forskningsfrågorna och analysera de data som samlas in. De teorier 

som diskuterats är mer eller mindre kopplade till varandra och nedan följer en kort 

klargörning för hur teorierna ses vara sammankopplade.  

Avhandlingen kan anses ha två grundläggande teorier; gränsteorin och 

kapacitetssynsättet. Gränsteorin och gränshanteringsstilarna är nära kopplade till 

varandra där gränsteori handlar på en större nivå om de olika övergångarna individen 

gör och hur och när dessa sker. Gränshanteringsstilarna handlar däremot om en individs 

egna preferenser över hur gränserna mellan arbete och privatliv är uppbyggda. 

Inflytanden mellan domänerna och de bieffekter de medför kopplas starkt till hur 

gränserna mellan domänerna är och hur individen egentligen håller eller inte håller de 

två domänerna separat. Inflytanden handlar således ofta om de aspekter som individen 

inte direkt kan påverka.  
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Kapacitetssynsättet handlar om individens slutliga möjlighet att påverka de olika 

domänerna i livet. Individer kan t.ex. känna att de har all möjlighet att påverka 

livsbalansen men eftersom det finns tre olika nivåer som alla har ett inflytande i 

individens liv och arbete kommer individens slutliga möjligheter alltid att vara 

begränsade. Med hållbar personalledning menas de procedurer som arbetsgivare gör för 

att stöda arbetstagarna så att de orkar arbeta på samma sätt även i framtiden. Vid 

diskussioner kring gränser mellan arbete och privatliv och de verktyg individer har för 

att hantera dessa gränser på ett önskvärt sätt anses hållbar personalledning spela en stor 

roll.  

2.8 Kritik av koncept kring livsbalans 

Lewis et al. (2007) diskuterar kring att balans mellan arbete och privatliv och de teorier 

som ofta tillämpas inte alltid är de bästa synsätten. Teorier kring livsbalans kan ofta ses 

som problematiska då de härstammar från en tid då arbetet och arbetslivet såg 

annorlunda ut. Med dagens 24/7 samhälle där teknologi och digitalisering har en stor 

roll har teorierna en del brister vilket gör det svårare att anpassa dem till dagens värld. 

Teorierna tar inte i beaktande digitalisering och den aspekten tas i beaktande först vid 

tillämpning av teorierna. Det är därmed viktigt vid analysering av dessa teorier att lägga 

märke till att det finns brister och avvikelser från den tid då de formats till den tid vi lever 

i idag. (Kossek, Lewis & Hammer, 2010) 

Utöver kritiken för teorierna har Lewis et al. (2007) även diskuterat kring att problem 

med balansen mellan arbete och privatliv inte kommer att lösas med att hitta en lösning 

till en hälsosam balans, utan snarare med att hitta ett nytt sätt att se på saken. Lewis et 

al. (2007) och Gambles et al. (2006) menar då att ett synsätt där man t.ex. harmoniserar 

arbete och privatliv med varandra kunde presentera en lösning. Kossek (2016) menar att 

en lösning kunde vara att diskutera om att integrera livsbalansen där alla aspekter i livet 

bildar en gemensam uppsättning.  

Vidare diskuterar Lewis et al. (2007) om individers valmöjligheter och hur individer ofta 

kan tro sig ha större möjlighet att göra val än de egentligen har. Individer kan t.ex. känna 

att det är eget val att arbeta längre dagar och vara mer involverade i olika projekt, medan 

valet egentligen är manipulerat av arbetsgivaren som ber arbetstagarna att arbeta extra 

för att nå specifika mål. Individer har därmed inte alltid möjlighet att vara sin egen lyckas 

smed utan relativt sätt finns det alltid begräsningar på en individs möjligheter.  
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3 METODPRESENTATION 

I detta kapitel kommer forskningsprocessen beskrivas med hjälp av forskningslöken av 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016). Kapitlet beskriver forskningsfilosofin, 

forskningsansatsen, val av forskningsstrategi och forskningssmetod. Därefter diskuteras 

datainsamlingen, analys av data samt undersökningens kvalité.   

Figur 4 presenterar forskningsprocessen enligt Saunders et al. (2016). De olika delarna 

av figuren kommer diskuteras i detalj nedan. Figur 4 presenterar metodiken och de flera 

stegen den innehåller samt presenterar de metoder som valts för denna undersökning.  

Figur 4 Forskningsprocessen  

 

Källa: Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s.124. [Bearbetad figur och egen översättning]  

3.1 Forskningsfilosofi 

För att kunna förstå sig på metoden och forskningen är det viktigt att tänka på 

forskningsfilosofin och vad detta kan innebära för själva forskningen (Eriksson & 

Kovalainen, 2015). Under konceptet forskningsfilosofi finns många kärnbegrepp som 

stöder förståelsen för undersökningen. Dessa begrepp är ontologi, epistemologi, 

metodik, metod och paradigm. Dessa begrepp är alla starkt kopplade till varandra och 
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ofta ses ontologi, epistemologi och metodik tillsammans bilda ett ramverk eller 

paradigm. (Eriksson & Kovalainen, 2015) 

Ontologi syftar på existensen av relationer mellan människor, samhället och världen 

(Eriksson & Kovalainen, 2015). Enligt Saunders et al. (2016) är realiteten ett viktigt 

begrepp vad det kommer till ontologi eftersom en grundläggande fråga vid ontologi är 

”Vad finns det i världen?” egen översättning (Eriksson & Kovalainen, 2015:13). Det 

ontologiska antagandet kan vara antingen objektiv eller konstruktionistisk (subjektiv). 

Vid kvalitativa forskningsmetoder ses ofta ontologiska antagandet basera sig på en 

realitet som är subjektiv. Detta innebär att forskningen baserar sig på upplevelser och 

uppfattningar som kan vara olika för varje individ och som kan förändras över tid och 

sammanhang. (Eriksson & Kovalainen, 2015)  

Denna forskning fokuserar på det subjektiva antagandet eftersom intervjuobjekten 

diskuterar om sina egna uppfattningar och hur de förhåller sig till sin arbetsplats och 

sina egna värderingar.  

Epistemologi, även kallat kunskapsteoretisk frågeställning, är väldigt nära kopplat till 

ontologi och ofta diskuteras dessa begrepp hand i hand med varandra. Epistemologi 

handlar om forskarens uppfattning om och syn på de studerade verkligheterna. Den 

grundläggande frågan vid epistemologi är ”Vad är kunskap och vad är kunskapens källor 

och gränser?” egen översättning (Eriksson & Kovalainen, 2015:13).  

Det finns två fundamentala synsätt vid epistemologi: positivism och interpretativism, 

även kallat tolkningsperspektivet. Ofta ses positivismen vara kopplad med en kvantitativ 

forskning där forsningen och teorin kan anses vara svagt kopplade och där 

datainsamlingen i sig kan anses vara på en ytlig nivå. (Bryman & Bell, 

2017.)  Tolkningsperspektivet tar i beaktande den subjektiva innebörden i sociala 

handlingar och kopplas därmed ofta ihop med kvalitativa forskningar där det finns rum 

för förklaringar och förståelse kring det mänskliga beteendet. (Bryman & Bell, 2017)   

Forskningen antar sig tolkningsperspektivet där intervjuobjektens svar och 

uppfattningar tolkas och beteendemönster undersöks med empatisk förståelse.  

Epistemologi och metodik är som begrepp väldigt nära kopplade. Med epistemologi 

menas filosofin bakom det vi vill förstå vid en undersökning medan metodik syftar på 

det praktiska utförandet av undersökningen. Med metod syftar man på hur ett specifikt 

problem skall eller kommer att studeras. Metoden för forskningen kan antingen vara 
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kvalitativ eller kvantitativ. (Eriksson & Kovalainen, 2015) Mera om den kvalitativa 

forskningsmetoden i kapitel 3.3.  

Vidare kan forskningsfilosofin och den filosofiska position som tas i forskningen variera 

och kan delas in i ett antal olika inriktningar. Denna forskning tar en postpositivistisk 

syn på forskningen vilket innebär att forskningen har en syn där kunskapen är tolkad av 

forskaren och har därmed subjektivt inflytande. Vid postpositivistisk syn är kvalitativa 

data ofta detaljerat analyserat och forskaren har ett inflytande vid analyseringen av data. 

(Eriksson & Kovalainen, 2015) 

3.2 Forskningsansats  

Undersökning kan delas in i två olika grundläggande metoder: deduktiv och induktiv 

forskning. Förutom dessa kan även en abduktiv aspekt på forskning tas upp. (Bryman & 

Bell, 2017) Den deduktiva forskningsmetoden innebär att en eller flera teorier valts och 

hypoteser utvecklats för forskningen och forskningsstrategin i sig ämnar testa 

hypoteserna som lagts upp. Den deduktiva metoden grundar sig därmed i att testa 

teorierna och hypoteserna och rör sig från teori till data (Bryman & Bell, 2017). Den 

induktiva forskningsmetoden begrundar sig i att forskningen börjar med att samla in 

data för att sedan genom forskningsanalys utveckla teorier. Denna metod baserar sig 

därmed på att bygga och utveckla teori och rör sig från data och resultat till teori. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016; Eriksson & Kovalainen, 2015; Bryman & Bell, 2017)  

Med abduktiv forskningsmetod menas en kombination av den deduktiva och induktiva 

metoden. Abduktiva metoden har utvecklats för att undvika begränsningar förknippade 

med induktiva och deduktiva synsätten. Den abduktiva forskningsmetoden rör sig fram 

och tillbaka mellan teori och data och används för att kunna dra logiska slutsatser samt 

utveckla teorier. (Bryman & Bell, 2017) Eriksson och Kovalainen (2015) nämner att den 

abduktiva forskningsmetoden kan ses som en undersökande dataanalys där processen 

skapar nya idéer och hypoteser. Enligt Bryman och Bell (2017) lägger det abduktiva 

synsättet fokus på att forskare har begränsade förmågor att tänka rationellt och därmed 

finns det utrymme för kognitivt tänkande av forskaren vilket innebär tolkning av data 

och teoriutveckling.  

Forskningsansatsen för denna avhandling är abduktion där forskningsprocessen börjat 

med genomgång och val av teorier för att sedan framföra undersökningen. Under och 

efter undersökningen har teorierna varit i fokus och en konstant sammankoppling 

mellan data och teori har varit närvarande. Vid analysering av data har teorierna tagits 
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fram som relevanta teman genom vilka data har analyserats för att stöda de ursprungliga 

forskningsfrågorna. 

3.3 Forskningsstrategi och tidsperspektiv 

Forskning kan utföras på olika sätt och därmed är det viktigt att komma underfund med 

den bästa och mest relevanta forskningsstrategin för ändamålet. Vanligtvis delas 

forskningsstrategierna i två grupper: kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier. 

Skillnaderna på kvalitativa och kvantitativa studier är att kvalitativa ämnar fokusera på 

ett mindre sampel men analysera data mer djupgående medan kvantitativa studier 

ämnar fokusera på ett större sampel där det är möjligt att generalisera resultatet från 

studien och komma till klara slutsatser över det man forskat i. Vid kvantitativ forskning 

är siffror och generalisering i centrum medan ord och kontextuell förståelse är viktiga 

vid kvalitativ forskning. (Bryman & Bell, 2017) Fokusen vid insamling och analys av data 

i denna avhandling ligger därmed på tolkning istället för på siffror.  

Studien i denna avhandling följer en kvalitativ forskningsstrategi där intervjuer 

genomförs för att kunna förstå individers val och möjligheter på ett djupare plan. En 

kvalitativ inriktning har valts eftersom en kvalitativ forskning tillåter för analysering och 

tolkning av data. Med hjälp av intervjuer kan intervjuobjekten diskutera i detalj hur de 

förhåller sig till de olika frågorna och vilket synsätt de har på saken. Eftersom 

forskningen ämnar studera individernas egna möjligheter och vill förstå på djupet 

förhållandet mellan arbete och privatliv är det viktigt att intervjuobjekten har en 

möjlighet att diskutera fritt och gå in på djupet om ämnet. Grundligt tolkande av data är 

därmed viktigt.  

Bryman och Bell (2017) nämner sex viktiga steg vid en kvalitativ forskning där första 

steget är de generella frågeställningarna. Vid steg ett är det viktigt att formulera målet 

för undersökningen samt forma den teoretiska inriktningen. Vid detta steg definieras 

därmed vad det är man vill komma fram till med forskningen. Steg två handlar om val 

av relevanta platser och personer för forskningen. Vid detta steg bestäms kriterier för 

intervjuobjekten. Det tredje steget handlar om insamling av relevant data. Mera om 

samplets kriterier och datainsamling följer i kapitel 3.5. Fjärde steget vid en kvalitativ 

forskning är enligt Bryman och Bell (2017) tolkning av data, vilket kommer diskuteras i 

detalj i kapitel 3.6. Femte och sjätte stegen handlar om begreppsligt och teoretiskt arbete 

och rapportering och slutsatser. Dessa kommer diskuteras i detalj i kapitel 4 och 5.  
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Tidsperspektivet för forskningen innebär hur forskaren ämnar studera och undersöka 

hur tid och utveckling påverkar samplet eller om det är relevant för forskningen. En 

forskning kan utföras antingen som en longitudinell design eller en tvärsnittsdesign 

(Saunders et al. 2016). Med longitudinell design menas att forskningen görs på lång sikt 

då urvalet studeras minst två gånger och vid olika tillfällen. Syftet med en longitudinell 

design är att studera förändringar och utveckling. (Saunders et al. 2016; Bryman & Bell, 

2017) En tvärsnittsdesign innebär att man studerar samplet vid en viss tidpunkt för att 

få en uppfattning om hur situationen är vid den givna tidpunkten. En tvärsnittsdesign 

ämnar därmed endast undersöka hur situationen ser ut vid den givna tidpunkten och 

förbiser därmed den utveckling eller förändring som kan ske. (Saunders et al. 2016) 

3.4 Datainsamling 

Datainsamling vid en kvalitativ forskningsstudie kan enligt Patton (2015) ske på följande 

tre sätt: intervjuer, observationer och fältstudier samt genomgång av existerande 

dokument. Arbnor & Bjerke (1994) nämner utöver dessa även experiment och Bryman 

och Bell (2017) tar upp även fokusgrupper som en alternativ metod för datainsamling. 

Då redan insamlat material utnyttjas, t.ex. vid användning av existerande dokument, 

handlar det om sekundärinformation. Då nytt data samlas in, som t.ex. vid intervjuer, 

handlar det om primärinformation. I denna forskning kommer data vara av 

primärinformation och samlas in via intervjuer. Forskningen och datainsamling sker i 

Helsingfors, Finland.  

De som intervjuas tillhör generation Y, och är mellan 25 och 35 år, de är akademiskt 

utbildade och har kunskapsintensiva jobb. Dessa personer har varit i arbetslivet minst 3 

år och har därmed en insyn i arbetslivet och besitter positioner där de kan jobba 

självständigt. Dessa attribut bildar kriterierna för samplet.  

Dessa attribut och kriterier har valts för att forskningen ämnar fokusera på personer som 

är specialister i sitt arbete och är relativt i början av sin karriär. Då samplet för 

intervjuerna är mellan 25 och 35 år kan forskningen ämna undersöka personer som är i 

relativt liknande livssituationer. Då dessa individer inte har barn kan deras privatliv ses 

innehålla liknande aspekter. Kriteriet på akademisk utbildning och kunskapsintensivt 

jobb är lagt för att garantera att individerna besitter positioner där de har mer autonomi 

och möjlighet till flexibelt jobb samt har möjlighet att påverka hur deras arbetsuppgifter 

och arbetsdagar ser ut.  
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Vid forskning och urval skiljer litteraturen på två olika urvalsmetoder; sannolikhetsurval 

och målstyrt urval. Vid kvalitativ forskning är ett målstyrt urval vanligare eftersom fokus 

då inte ligger i att välja intervjuobjekt på en slumpmässig basis, vilket är 

tillvägagångssättet vid ett sannolikhetsurval. Istället är målet att hitta intervjuobjekt på 

ett strategiskt sätt för att garantera att individerna är relevanta för forskningen och de 

forskningsfrågor som formulerats. (Bryman & Bell, 2017; Silverman, 2011) Vidare 

diskuterar Bryman och Bell (2017) om olika former av målstyrda urval, och nämner bl.a. 

snöbollsurval och a priori-urval, vilka båda är relevanta angreppssätt för denna 

avhandling.  

Med a priori-urval menas att kriterierna för individerna vid urval är fastställda redan 

vid undersökningens början och att de inte utvecklas under forskningens gång. 

Kriterierna är formade för att kunna ge svar på de forskningsfrågor som är bestämda för 

forskningen. (Hood, 2007; Bryman & Bell, 2017) Vid denna forskning har kriterierna 

fastställts vid början av undersökningen och kriterierna har hållits desamma under hela 

forskningen.  

Med snöbollsurval menas att intervjuobjekten för forskningen valts genom att först 

kontakta ett antal individer som är relevanta för forskningen och sedan be dem vidare 

föreslå andra individer som kan ses fylla kriterierna och ha de egenskaper som är 

relevanta för forskningen (Bryman & Bell, 2017; Patton, 2015). Vid utförandet av denna 

forskning har först tre individer kontaktats och intervjuats varefter de i sin tur har 

föreslagit andra informanter som passar kriterierna och därefter har dessa individer 

kontaktats och intervjuats. Snöbollsurval har således varit urvalsmetoden för 

forskningen.  

3.4.1 Intervjuer 

Intervjuer är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna vid kvalitativ forskning 

(Silverman, 2011) och kan ses delas in i tre olika slag. Dessa är strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. (Silverman, 2011; Saunders et al. 

2016) Strukturerade intervjuer kopplas ofta nära med frågeformulär där det finns 

färdiga, standardiserade scheman där svaren fylls i. Denna form av intervju ses ofta 

tillhöra kvantitativa studier eftersom data som samlas in ofta är kvantifierbar. (Bryman 

& Bell, 2017, Saunders et al. 2016)  

Ostrukturerade intervjuer är den mest informella formen av intervjuer där 

intervjusituationen mest liknar en diskussion mellan två parter (Saunders et al. 2016). 
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Den informella atmosfären vid intervjun tillåter diskussionen att vara på en fördjupad 

nivå där diskussionen inte direkt styrs av specifika frågor, även fast temat och målet med 

intervjun är klart. (Bryman & Bell, 2017, Saunders et al. 2016) 

Semistrukturerade intervjuer är en mellanform av strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer där intervjuaren har klara frågor för intervjun men intervjuobjektet har frihet 

att svara på frågorna med egna ord och så ingående som individen känner för. Frågorna 

i intervjuguiden kan ställas i annan ordning och intervjuaren har även friheten att ställa 

tilläggsfrågor där det behövs. (Bryman & Bell, 2017, Saunders et al. 2016) Vid denna 

forskning användes ett semistrukturerat tillvägagångssätt där en klar intervjuguide 

användes men intervjuobjekten hade frihet att svara på frågorna med egna ord.  

Intervjuguiden (se bilaga 1) innehöll 31 frågor och var indelad i tre delar där första delen 

gick ut på att intervjuobjektet fick berätta om sitt jobb och sin nuvarande arbetssituation. 

De första frågorna om egna arbetet gjorde det lättare för individen att slappna av då 

denne fritt fick berätta om jobbet och hur en vanlig dag på jobbet ser ut. Dessa frågor är 

även av stor betydelse vid analysering av individens situation och förhållning till arbetet 

och arbetslivet. Del två handlade om kombinationen av arbete och privatliv där individen 

fick ta ställning till hur arbete och privatliv samspelar med varandra. Denna del ger insyn 

i hur individen ser på kombinationen mellan arbete och privatliv och hur individen 

prioriterar mellan domänerna. Intervjun avslutades med frågor om ambitioner och ett 

idealläge där intervjuobjektet fritt fick berätta om hur denne helst hade sett sin 

livsbalans. Denna del gav intervjuobjekten möjlighet att reflektera djupare på sin 

nuvarande situation och gav värdefull information för analysering av data vad det 

kommer till individens egentliga önskeläge.  Frågorna under intervjun var fritt 

formulerade och gav utrymme för intervjuobjektet att tolka frågorna på eget sätt. Även 

tilläggsfrågor frågades då intervjuobjektet nämnde något som var av specifikt intresse.  

Före intervjuerna diskuterades anonymitet och sekretess med intervjuobjekten varefter 

ett forskningsavtal skrevs under av både intervjuobjekten och intervjuaren. I detta 

samband informerades intervjuobjektet om att intervjun bandades in och alla 

intervjuobjekt godkände dessa omständigheter.  

3.4.2 Urval 

Under datainsamlingen hölls nio intervjuer, varav sex intervjuer hölls hemma hos 

intervjuobjekten för att skapa en miljö där intervjuobjekten kunde diskutera fritt och där 

störning eller oljud inte uppkom. Tre av intervjuerna hölls i ljudisolerade mötesrum på 
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antingen bibliotek eller Hanken. Intervjuer på intervjuobjektens arbetsplatser undveks 

eftersom miljön på arbetsplatsen kan ses kunna inverka intervjuobjektens tankar och 

svar. Alla intervjuer hölls ansikte mot ansikte för att kunna läsa intervjuobjektets 

kroppsspråk under intervjun och för att undvika tekniska problem. Ämnet kan även ses 

som känsligt för vissa individer, vilket gör det lättare att behandla ansikte mot ansikte. 

Längden på intervjuerna varierade från 32 minuter till 1 timme 12 minuter med ett 

medelvärde på 52 minuter.  

Av de som intervjuades var fem män och fyra kvinnor och åldrarna varierade från 26 år 

till 33 år. Intervjuobjekten arbetade inom olika branscher som t.ex. livsmedelsindustrin, 

restaurangindustrin, värdepappershandelsindustrin, spelindustrin, 

läkemedelsindustrin, fastighetsförmedling samt inom företagskonsultation. Urvalet var 

inte begränsad till någon specifik bransch utan ämnade fokusera på individerna oavsett 

den branschen de är aktiva i. Dock kan individens bransch strakt ses ha en inverkan på 

individens svar och förhållning till de olika frågorna. 

Intervjuerna hölls till majoritet på svenska (6 intervjuer) men intervjuer hölls även på 

finska (2 intervjuer) och engelska (1 intervju). Frågorna översattes då på förhand till det 

språk som intervjun hölls på.  

3.5 Dataanalys 

Dataanalys vid kvalitativ forskning innebär att mängden data ofta är stor och att 

dataanalyseringsprocessen innehåller flera steg för att få data i en form som går att 

analysera och tolka. (Patton, 2015) Enligt Saunders et al. (2016) är det viktigaste stegen 

vid analysering av en kvalitativ forskning inspelning och transkribering av intervjuer 

samt tolkning och kodning av data.  

Intervjuerna som hölls under forskningen bandades in med både dator och telefon för 

att försäkra att inspelningarna verkligen fanns och fungerade. Transkribering av 

intervjuerna gjordes externt som en del av WeAll-projektet. Mera om projektet i kapitlet 

nedan. Efter att transkriberingarna var gjorda började själva analyseringen av data. Vid 

analys av data diskuterar Saunders et al. (2016) och Bryman och Bell (2017) om tematisk 

analys vilket innebär att teman och mönster som ofta uppkommer i data identifieras och 

analyseras. Tematisk analys innebär även att de teman som uppkommer i data kodas och 

analyseras i enlighet med relevans till forskningsfrågorna.  
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Enligt Clarke och Braun (2014) innehåller tematisk analys sex steg där första är att 

bekanta sig med data genom att lyssna på inspelningarna från intervjuerna och läsa 

igenom transkriberingarna flera gånger. Under denna process är det viktigt att fundera 

på och identifiera potentiella teman eller mönster som uppkommer. Efter denna process 

börjar kodandet av data där de intressanta kommentarer och mönster kodas enligt 

kategorier. Vid denna undersökning har mönstren bildats kring de olika teorier som är 

relevanta för avhandlingen. Detta kallar Clarke och Braun (2014) för latenta koder då 

koderna härstammar från teorin. Det viktiga vid en tematisk analys är att se de olika 

teman som uppkommer i data och att gruppera dem ihop för att bilda en större helhet 

och vision. (Aronson, 1995)  

Vid analysering av data vid denna undersökning har koderna och de relevanta teman för 

forskningen utvärderats varefter forskaren vid genomläsning av de transkriberade 

intervjuerna analyserat svaren och kodat de relevanta kommentarer och ämnen som 

uppkommit. Detta har gjorts i enlighet med de för forskningen relevanta teman. Vid 

andra genomläsningen av data och de koder som gjorts har vidare kodning och justering 

skett för att säkerställa att koderna är enhetliga. 

Koderna och de kommentarer som stod bakom koden flyttades över till en Excel för att 

kunna ge en övergripande bild på de underliggande teman och mönster som uppkom 

från de olika intervjuerna. Baserat på denna Excel och de koder som uppkom har 

resultaten och analysen för denna avhandling skrivits.  

3.6 WeAll-forskningsprojektet 

Denna avhandling har skrivits som en del av WeAll-forskningsprojektet (2015–2020) 

som har som syfte att skapa ny kunskap för att utveckla ett rättvist och hållbart arbetsliv 

i Finland, där likabehandling och mångfald främjas. WeAll-projektet har som mål att 

främja en socialt, ekonomiskt och mänskligt hållbar arbetsframtid. WeAll-

forskningsprojektet är finansierat av Finlands Akademis Råd för strategisk forskning och 

är ett samarbete mellan Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors universitet och 

Jyväskylä universitet.  

WeAll-projektet är uppdelat i tre olika intresseområden enligt följande; omsorgsansvar 

i förändring och förhållandet mellan arbete och familj, social och mänsklig hållbarhet i 

organisationer, och olika personers och gruppers tillträde till arbetslivet. Denna 

avhandling är del av intresseområdet kring social och mänsklig hållbarhet, där fokus 

ligger i otydliga gränszoner mellan arbete och privatliv.  
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I denna avhandling har WeAll-projektets intervjuguide använts som en modifierad 

version för att garantera att frågorna stöder forskningsfrågorna och syftet. Avhandlingen 

kommer inte publiceras som en del av WeAll-forskningsprojektet men data från denna 

forskning kan utnyttjas i kommande forskning ifall relevant.  

3.7 Undersökningens kvalitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som ofta kopplas starkt till kvantitativ forskning och 

många författare debatterar om validitetens och reliabilitetens betydelse och innebörd 

vid en kvalitativ forskning samt ifall begreppens betydelse bör vara annan vid en 

kvalitativ forskning. (Bryman & Bell, 2017) Bryman och Bell (2017) tar upp ett alternativt 

synsätt till de kvantitativa begreppen och presenterar Gubas och Lincolns (1994) förslag 

på två kriterier för bedömning vid kvalitativ undersökning. Dessa kriterier är 

trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas in i fyra delkriterier, nämligen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2017). 

Enligt Silverman (2011) är det viktigt för kredibiliteten av forskningen att forskningen är 

transparent och att den i metod delen beskrivs i detalj och att de olika stegen under 

forskningen är dokumenterade. Silverman (2011) menar att ökad kredibilitet nås med 

att skriva anteckningar under forskningen samt genom att vara konsistent vid kodning 

och analysering av data. Under forskningen har en forskningsdagbok skrivits där även 

korta analyser om intervjuerna skrivits och viktiga punkter för följande intervjuer 

formulerats. Vid kodning av data har ett Excel-dokument använts för att utmärka de 

koder och teman som uppkommit. 

Saunders et al. (2016) beskriver fyra olika hot mot reliabiliteten. Dessa hot är fel eller 

fördom av deltagaren och fel eller fördom av forskaren och innebär att forskaren måste 

säkerställa att olika antaganden och aspekter tas i beaktande före intervjun samt att 

fördomar inte uppkommer under intervjun. Saunders et al. (2016) menar att en 

noggrann metod vid utförandet av forskningen är extremt viktigt. Denna forskning har 

ämnat behandla alla intervjuobjekt med respekt och fördomsfritt. Forskaren har även 

tagit en objektiv ställning under intervjuerna för att inte styra intervjuobjektens svar. 

Intervjuerna har utförts i miljöer där intervjuobjekten har kunnat känna sig lugna och 

bekväma och intervjuobjektens individuella behov har tagits i beaktande.  
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3.8 Forskningsetik 

Forskningsetik är enligt Saunders et al. (2016) viktigt att tänka på redan i början av 

forskningsprocessen och även hålla i åtanke under processen. Ämnet i denna avhandling 

kan ses som känsligt av individer vilket ökar betydelsen av konfidentiell och anonym 

analysering av data. Intervjuobjekten har från början av intervjun varit medvetna om att 

forskningen är anonym och att deras identitet inte kommer framkomma i avhandlingen. 

Före intervjuerna skrev alla intervjuobjekten under ett forskningsavtal där de gav 

samtycke till hur data från intervjuerna samlas in och sparas samt hur och när data 

raderas och vad det potentiellt kan användas till. Intervjuobjekten fick även före 

intervjun börjades kort information om WeAll-forskningsprojektet för att ge dem en 

djupare förståelse i projektet och avhandlingens grundtanke. 

Intervjuobjekten fick före intervjun veta att temat för intervjun var balansen mellan 

arbete och privatliv. Att inte ge mer information eller möjlighet för intervjuobjektet att 

förbereda sig för intervjun ansågs möjliggöra mer spontana svar där intervjuobjektet inte 

heller kunde modifiera sina svar enligt vad som denne kunde tänka sig vara ett önskvärt 

svar. 

Intervjuerna och transkriberingarna numrerades för att öka anonymiteten och därmed 

uppkommer inga namn i avhandlingen eller transkriberingarna. Intervjuobjektens 

arbetsgivare har, ifall intervjuobjektet nämnt det, efter transkribering ändrats till ”X” 

och därmed uppkommer heller inga arbetsgivares namn i avhandlingen.  

Insamlat data har hanterats med hög försiktighet och intervjuer och vad som behandlats 

under intervjun har inte diskuterats med utomstående personer.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultaten från den kvalitativa forskningen. 

Resultaten kommer diskuteras och analyseras enligt de olika temaområden som 

identifierats från kodade data. Det första temaområdet är kapacitetssynsättet där de 

organisatoriska och individuella faktorerna diskuteras. Därefter följer analys kring 

gränserna och hur respondenterna resonerade mellan de olika domänerna. Till sist 

analyseras respondenternas kommentarer kring arbetsgivarens stöd.  

Respondenterna har alla önskat vara anonyma och de kommer i texten presenteras som 

respondent X, där X står för en specifik siffra som respondenterna tilldelats. Citaten är i 

texten utskrivna med mindre font där citatet slutar med information om respondent. 

Citat på finska eller engelska har översatts till svenska i avhandlingen.  

I nästa kapitel diskuteras arbetstagarnas möjligheter att påverka arbetet och privatlivet 

samt vilka faktorer som kan ses begränsa eller öka individens möjligheter att fatta beslut 

kring livsbalansen.  

4.1 Kapacitetssynsättet 

De möjligheter som individen i slutändan har och hur mycket individen själv kan påverka 

sin livbalans kan ses begränsas av både samhälleliga faktorer, organisatoriska faktorer 

och individuella faktorer. De samhälleliga faktorerna kan ses handla om sociala normer 

i samhället och media. De begränsningar som samhället ger är något som 

respondenterna inte tog upp under intervjun och är något som analysen inte kommer 

hantera, men som kortfattat diskuteras i kapitel 5. Däremot sätts fokus på de 

organisatoriska faktorerna som begränsar individen samt de faktorer och möjligheter 

som individen i slutändan kan känna sig ha. Därutöver diskuteras de individuella 

faktorerna och hur individerna själv ser sina möjligheter att påverka livsbalansen. 

De organisatoriska faktorerna innehåller bl.a. krav från arbete samt företagskultur, vilka 

båda har en stor inverkan på individen och är faktorer som individen inte själv kan 

påverka (Guest, 2002). Dessa faktorer sätter ofta ramarna för hur individen kan agera 

och vad som förväntas från arbetets håll. Till de organisatoriska faktorerna hör ofta 

policyn och de ramverk företaget har men ofta även de oskrivna reglerna och normerna 

inom företaget. (Den Dulk et al. 2014) 

Vad det kommer till krav från arbete ansåg sig intervjuobjekten ha olika synvinklar på 

hur mycket de ansåg arbetet ställa krav på dem. Arbetstider och när individer förväntas 
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anlända till jobbet är kav som några av respondenterna nämnde. En respondent nämnde 

klart att det förväntas att man anländer till jobbet inom en viss tid men att det dock finns 

möjlighet till flexibilitet utöver dessa ramar. 

Vi har en officiell arbetstid nog egentligen. Att från nie till tre så ska man egentligen va tillgänglig. 
[…] man kan nog tala med sin chef om det att om man kan komma senare och sådär. Men det är 
mera just när vi har, när det är fabriksarbetare också så dom har det jättesträngt. Att därför är det 
liksom sådär mera från respektsynvinkel att alla sen använder samma. (Respondent 9) 

Andra respondenter kände sig pressade av möten de hade på morgonen där de måste 

närvara. Dessa möten agerar som en form av restriktion då de förväntas infinna sig på 

arbete när mötet börjar. Respondenterna ansåg mötet minska på flexibiliteten från 

arbetsgivarens sida då de ramar som arbetsgivaren ger är begränsade.   

Vi har alltid kl. 9 morgonmöte så till dess måst man vara på jobb ifall man tänker delta i det. Vi 
har en viss affärsverksamhetsklocka som har sin egen påverkan så jag skulle t.ex. int kunna göra 
så att ja far till kl. 10 eller 11 på jobb, som några branscher har att dom kan själv välja när dom far. 
Mitt jobb gör att jag har vissa gränsvillkor jag måst följa. (Respondent 1) 

Senast nie borde man va på jobb. […] vi brukar allti ha på moronen en sånhärn lean board, lean-
möte, med vårt team och där går vi igenom va man har för ansvarsuppgifter för den dan. 
(Respondent 7) 

Arbetet verkar ställa en del krav på individerna vad det kommer till arbetstider. Flera 

respondenter nämnde att de har personaltidsregistrering på jobbet som de själva 

använder. Dessa system innebär att individen samlar åt sig saldo som sedan går att ta 

som ledigt. Personaltidsregistrering innebär ofta att individen antas arbeta i snitt 8 

timmar per dag där individen ofta antas anlända mellan 6 och 9 på morgonen och lämna 

mellan 15 och 20 på kvällen.  

Den officiella arbetstiden är från nie till tre, och sen så har vi sådär flytande saldo. Att då så kan 
man komma till är det nu sex på morgonen, […] och sen så kan man vara ända till nå åtta nie. 
(Respondent 9) 

Det fanns även respondenter som ansåg att arbetet inte ställde desto större krav på dem 

och som ansåg att arbetet inte begränsade dem. En respondent nämnde att denne inte 

har någon specifik arbetstid vilket gör att arbetet blir mer flexibelt och självständigt.  

Men det är jätte […] företagartypigt, att jag har int någo arbetstider och jag har int nån som 
egentligen nånsin följer upp va jag gör (Respondent 2) 

De reglemente och tillvägagångssätt som organisationerna har påverkar således starkt 

individens arbetstider och den flexibiliteten individen har i arbetet. Utöver arbetstiden 

ansåg en av respondenterna att omständigheterna och förväntningarna om att vara 

konstant anträffbar även utsätter ett hinder för egna möjligheterna att påverka 

livsbalansen.  
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Det är det att du måst hela tiden va anträffbar om du […] vill vara framgångsrik och speciellt om 
du har mycket jobb och kunder. Så det är jättestor pressure på det. […] Alltså det är bara min sådär 
mindset att jag upplever att jag är skyldig mina kunder att svara då när dom vill ha svaren 
(Respondent 2)  

Projekt och deadlines var även en faktor som några av respondenterna nämnde som 

begränsande faktorer vid möjligheten att påverka livsbalansen. Respondenterna ansåg 

då att arbetsbördan och hur mycket de hade på sitt ansvar vid givna tidpunkter var stora 

begränsande faktorer eftersom förväntningarna även var höga under dessa perioder.  

Det är nog hur många projekt man har samtidigt. Och sen sådär dom där deadlinen för dom 
egentligen. Så det är nog kanske dom som påverkar arbetstiden mest. (Respondent 9) 

Respondent 9 ansåg att deadlines var en av de största påverkande faktorerna för 

flexibiliteten i arbetstiderna. Även respondent 4 diskuterade kring projektens påverkan 

på arbetstiden.  

Jag har mycket kontroll framtill slutet av produktionen då det är mer press och högre krav. […] 
Ingen tvingar en att fokusera på arbete och jobba hela tiden men alla vet att de måste göra det. Det 
kan påverka balansen [mellan arbete och privatliv] vid en viss punkt. […] (Respondent 4) 

Respondenten ansåg att projekten och tidtabellerna för dem påverkar livsbalansen stort 

eftersom kraven är höga och arbete då ofta kan ta över privatlivet vilket i detta fall leder 

till att individen har begränsat med tid för privatlivet och att balansen inte är på en 

önskvärd nivå.   

4.1.1 Företagskulturen och organisationens struktur 

Förutom dessa aspekter är företagskultur en stor organisatorisk faktor som påverkar 

individer i deras arbete (Den Dulk et al. 2014). En del av respondenterna kände sig 

pressade att jobba eftersom företagskulturen kändes som en pressande atmosfär där 

arbete och att jobba hårt ansågs viktigt. En av respondenterna ansåg att företagskulturen 

och kulturen inom branschen är så arbetsinriktade att de påverkar möjligheten att ta 

ledigt. 

Det är int sådär acceptabelt på det sätte att ha ledigt på någo sätt. Och det här är int någo regler 
utan det här är bara sån kultur som vi har (Respondent 2) 

Andra respondenter ansåg att arbetskamraternas press på att jobba påverkar även deras 

chanser att gå hem när de vill och de har klart format en företagskultur där arbete ses 

som det viktigaste där 8 timmars dagar inte är normen.  

Vi checkar int timmar på det sätte. Det har ju sina sidor. För att sen om det just blir sådär att man 
själv känner sej sådär att nu jobbar vi ganska mycke, men om ditt team har sån fiilis att dom vill 
bara jobba, jobba, jobba för att dom på riktigt vill göra det, så då är det jättesvårt fast man sku veta 
att nu jobbar vi helt för mycke att jag kan i alla fall int jobba såhär mycke, så då känner man sej 
dålig om man är den som alltid far först därifrån eller kommer sist till jobbet. (Respondent 8) 
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Andras exempel i att när klockan slår 20 och alla sitter kvar ännu så det syns att folk jobbar hårt 
och det är så du kommer med i arbetsgemenskapen. Om klockan sku slå kl. 16.30 och alla sku 
traska ut så sku man säkert göra det i dagens läge. (Respondent 5) 

Företagskulturen och kollegernas sätt att arbeta formar därmed även individens 

möjligheter att påverka sin arbetstid. Individer vill ofta inte sticka ut från mängden med 

att gå hem när andra ännu jobbar, vilket leder till att man då går med strömmen och 

jobbar lika hårt som de andra (Den Dulk et al. 2014). Därmed har kolleger och 

arbetskulturen en indirekt och även direkt påverkan på individen och dennes möjligheter 

att nå önskad livsbalans. 

Andra respondenter verkade ha upplevt en företagskultur som är mer öppen och där 

företagskulturen främjar en balans mellan arbete och privatliv. En av respondenterna 

nämnde att företagskulturen främjar pauser under dagen där arbetstagarna får göra vad 

de vill. Dessa pauser har ingen tidsbegränsning och får tas när som helst under dagen.  

Det är absolut acceptabelt att göra saker relaterade till privatliv på arbetsplatsen. Jag tror det är 
en del av vår kultur. Vi har t.ex. stor flexibilitet i våra arbetstider. […] Vi uppmuntras till att ta så 
mycket tid vi behöver mellan våra arbetsuppgifter och bara ta det lugnt på arbete. […] Alla har sin 
egen uppfattning om hur de vill spendera sina pauser och alla förstår att det finns tid under 
arbetsdagen som vi kan använda hur vi vill och ingen dömer en för det. (Respondent 4) 

En annan respondent ansåg att företagskulturen starkt inriktar sig på att arbete är viktigt 

men att det även skall finnas rum för privatliv.  

Man får nog ta ledigt och såhär. Huvudsaken är att arbete blir gjort. (Respondent 6) 

Företagskulturer varierar starkt mellan olika företag och olika branscher. 

Respondenterna hade väldigt olika upplevelser kring företagskultur och 

företagskulturens inverkan på deras arbete.  

Två av respondenterna påpekade att organisationens struktur och hur det är uppbyggt 

inom företaget kan ses som begränsande faktorer för att kunna uppnå de uppsatta målen 

i livet och behålla en önskad balans mellan arbete och privatliv.  

Företagets struktur på de stora eller företagets strategi kan ja tänka mig att kan påverka 
möjligheterna till flexibilitet eller att nå mål i karriären. (Respondent 4) 

Såklart om man kommer in på nåt företag som är väldigt hierarkiskt och det är svårt å komma 
nånstans och det är svårt å få nya arbetsuppgifter, så då kan ju det vara ett hinder. Att det där 
företagets upplägg bara är sånt att det är jättesvårt att röra sej nånstans. (Respondent 7) 

Företagets struktur och upplägg kan påverka individernas möjligheter eftersom företaget 

då sätter ramar för hur individer antas agera i dagliga ärenden eller gå tillväga vid 

karriärsteg. Företaget och strukturen kan då indirekt begränsa individen då ramarna är 
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lagda och individens möjligheter att själv påverka dessa faktorer kan vara väldigt 

begränsade. (Den Dulk et al. 2014) 

Utöver de regler och strukturer som organisationen sätter upp och den kultur en 

organisation har kommer även branschens tillvägagångssätt sätta riktlinjer för 

individens möjligheter (Hobson, 2014). En tävlingsinriktad bransch med hårda krav kan 

ha en inverkan på individen eftersom kraven då finns för individen att prestera och vara 

konstant tillgänglig. Respondent 2 reflekterar över detta.  

Så det är den största svårigheten att den där kulturen och det där sätte hur den här branschen är 
uppbyggd och det här så det är så tävlingskoncentrerat och just sådär ganska sådär hård bransch. 
(Respondent 2) 

Respondenten menade att den hårda branschen påverkar dennes möjligheter vid 

livsbalans eftersom denne konstant måste prestera för att inte bli överkörd av andra 

inom branschen.  

4.1.2 Informationsteknologi 

Dagens informationsteknologi kan ses hämta med sig både positiva och negativa 

aspekter. Dels kan informationsteknologi göra det lättare för arbetsgivare att erbjuda 

flexibla arbetsmiljöer och möjligheter för flexibelt distansarbete. Dels ställer även 

informationsteknologin en del krav på arbetstagarna och ofta kan individer känna att det 

blir en sorts ökad förväntning och krav att prestera även mer och bättre eftersom det ofta 

är möjligt att få tillgång till arbetet även utanför arbetstiden. (Bathini och Kandathil, 

2019) 

Respondenterna verkade överlag inte känna en press av informationsteknologin och 

flera av respondenterna nämnde att de lämnar datorn på arbetsplatsen när de lämnar 

kontoret. Vad några respondenter dock nämnde var att de läser email från telefonen 

utanför arbetstiderna och att de även svarar på email ifall det är brådskande ärenden. En 

respondent nämnde att denne läser email på kvällen och på morgonen för att få insyn i 

vad som är på tapeten under kommande arbetsdagen. En annan respondent nämnde att 

denne kollar dagliga rapporter som kommer per email varje kväll och ansåg att 

granskandet av rapporterna hemma på kvällen gav en säkerhet i att allt var under 

kontroll och att denne då visste vad som kunde förväntas under nästa dag.  

En respondent kände dock att arbetande var starkt kopplat till sociala medier och att 

informationsteknologin därmed blev en begränsande faktor för livsbalansen. Dessutom 
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påpekade respondenten att arbetsgivaren och arbetets karaktär även till en viss del ökar 

förväntningarna för att vara anträffbar och svara på email även utanför arbetstiden.  

Det betonades […] att, int nå konkret liksom att ”svara på mejl inom den här tiden” men just att 
”du ska nog svara på mejl och ringa till kunder när dom har ringt” (Respondent 2) 

Respondenten menade att arbetsgivaren indirekt förväntar sig att arbetstagarna ska 

svara på email så fort som möjligt, även om det innebär att det sker utanför arbetstiden. 

Därutöver hade arbetsgivaren påpekat att för att vara framgångsrik i arbetet krävs det 

att man är anträffbar för kunder så gott som dygnet runt.  

4.1.3 Chefer, kolleger och underordnade 

Utöver de faktorer som redan nämnts var det även några respondenter som nämnde att 

teamet och cheferna kan vara begränsande faktorer vid möjligheten att själv påverka 

livsbalansen. Några av respondenterna nämnde att de påverkas av deras 

teammedlemmars beslut och sätt att arbeta: 

Jag sku säga att det är nog resten av mitt team [som har en inverkan på arbetstiden]. Att det är 
ändå sådär just att om man behöver gå tidigare eller nånting så kollar vi liksom resten av teamet 
att är det okej att hur ser arbetssituationen ut, och då, enligt det så kan man sen då antingen […] 
gå tidigare, om det finns möjlighet. Så det är nog mera teamet man kollar med då i så fall. Så jag 
sku säga att dom har störst påverkan. (Respondent 7) 

En av respondenterna ansåg att teamet har en indirekt verkan på möjligheterna att 

påverka livsbalansen men att även cheferna har en inverkan. Respondenten ansåg att 

teamet har en påverkan då arbetet ofta på sätt eller annat är bundet till hur och när 

kollegerna arbetar och det då förväntas att man arbetar samtidigt och är på plats för att 

hjälpa till eller be om hjälp.  

Så att närmaste kollegerna på det sätte då sådär indirekt och sen då min närmaste förman och 
förmannens förman […]. Men då liksom ju högre upp man går så desto mindre direkt inverkan 
har dom. (Respondent 3) 

En annan respondent ansåg att cheferna och Vd:n påverkar möjligheterna för denne att 

flexibelt kunna bestämma hur denne jobbar eftersom cheferna ofta lägger krav och 

deadlines som respondenten bör uppfylla.  

Mest jag själv eller sen företagets VD eller sen min chef, säkert. Int kanske direkt att det krävs, 
liksom att nu måst man jobba övertid. Men det är bara att om det finns saker å göra så är det 
indirekt att man ska få det fixat.  […] Dom sätter deadlines eller frågar efter någo eller nåt sånt och 
[…] extrasaker kommer oftast från dom och då blir det lite längre arbetsdagar.  (Respondent 6) 

Att cheferna har en indirekt eller direkt påverkan på arbetstiden är en organisatorisk 

faktor som begränsar individens möjligheter vid balansen mellan arbete och privatliv.  
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En av respondenterna ansåg att även underordnade dels begränsade dennes möjlighet 

till total flexibilitet och möjlighet att själv välja när och hur denne arbetar:  

I princip påverkar mina underordnade ganska mycket min arbetstid på de sätte att de ofta är dom 
som fyller mina dagar med möten för att dom behöver mig för att kunna föra någon sak vidare. 
(Respondent 1) 

Underordnade hade således en del krav på deras chef och deras tidtabeller kommer 

således att påverka respondentens tidtabeller och möjligheter till flexibilitet. Då dagarna 

innehåller mycket möten påpekade respondent 1 att möjligheterna för flexibilitet och att 

jobba på distans var begränsade men möjliga.  

4.1.4 Personlig kontroll 

Vid livsbalans och individens möjlighet att själv påverka livsbalansen kan de individuella 

faktorerna, som t.ex. arbetsorientering, personlig kontroll, personlighet, lön, nätverk och 

karriärstadiet ha en stor inverkan på individens syn på arbete och privatliv samt deras 

samverkan (Guest, 2002). Enligt Drobnič och León (2014) och kapacitetsynsättet är en 

individs möjlighet och frihet att själv göra beslut som inverkar på livsbalansen viktigt för 

individens välbefinnande.  

Under intervjuerna fanns det klart respondenter som kunde ses vara starkt 

arbetsorienterade där arbete klart var en väldigt viktig faktor. En av respondenterna 

ansåg att arbetet gav ett mervärde med möjlighet att utveckla sig och därmed konstant 

utmana sig själv: 

Det är högt i mina värden att man gör sitt jobb bra och utvecklas. Det handlar inte bara om att jag 
går till jobbet för att få pengar så att jag kan göra något roligt på min fritid utan jag går på jobb för 
att jag vill bli bättre på någonting, jag vill lära mig att göra någonting bättre och att få någon sak 
att fungera ännu bättre. Av det får man en känsla att ”jess, det här var coolt, nu kan jag igen 
någonting nytt, vad näst?” (Respondent 1) 

Att utvecklas i arbete kan därmed ses som en viktig aspekt i att hålla arbetet intressant. 

Utveckling kan även ses som en viktig faktor vid trivsamhet i arbetet och bör ses som en 

viktig aspekt vid hållbar personalledning. En av respondenterna nämnde att 

ambitionerna för arbete är vad som motiverar och får en att villa prestera i arbetet:  

Jag jobbar hårt och säkert mera än genomsnittliga skattebetalare jobbar men det stör inte mig, jag 
tycker om det. Jag tycker om mitt jobb. […] Det handlar egentligen om ambitioner, jag tycker om 
att vara uppskattad i min arbetsomgivning och göra saker jag själv anser vara spännande och tuffa 
och såklart få ekonomisk kompensation för det. (Respondent 5) 

Personliga kontrollen över egna arbetet anses vara viktig vid trivsamheten. Hur mycket 

kontroll individen i slutspelet själv har är väldigt varierande. Personlig kontroll kan 

handla om individens möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter, arbetstider och var 
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och när den jobbar. (Guest, 2002) Intervjuobjekten hade varierande svar över hur 

mycket personlig kontroll de kände sig ha i sitt arbete. En av respondenterna ansåg att 

ha kontroll över sin egen arbetstid och kunna lämna arbetet när denne vill är en viktig 

aspekt.  

Det att jag vet att om jag har planerat in att träffa någon imorgon en viss tid att vi då ses imorgon 
en viss tid. […]. Att jag vet att jag då kan fara från jobbet. Det är en sån sak som är viktig för mig. 
(Respondent 1) 

Även personlig kontroll och att ha beslutanderätt över egna arbetet anses vara en viktig 

aspekt vid hållbar personalledning. Personliga kontrollen är därmed även kopplad med 

den flexibilitet arbetsgivaren är färdig att ge åt arbetstagarna. Mer om ämnet och 

respondenternas uppfattning om hållbar personalledningen i kapitel 4.6.  

En av respondenterna ansåg att lönen var en faktor som påverkar dennes möjligheter att 

kunna själv bestämma över livsbalansen eftersom respondentens lön korrelerar med 

prestation i arbetet: 

det är jätte-jättesjälvständigt. Att jag kan jobba jättemycket eller sen kan jag jobba jättelite men 
det allt syns direkt i min lön. (Respondent 2) 

Även om arbetet är självständigt begränsar ändå lönen respondentens möjligheter 

eftersom denna form av löneuppbyggnad även ställer krav på respondenten. 

4.2 Gränser  

Arbete och privatliv anses vara de två största domänerna i många individers liv (Clark, 

2000). Hur individer väljer att dela sin tid mellan dessa domäner och hur de väljer att 

prioritera mellan dem är väldigt individuellt och även från respondenternas svar kan 

man se flera skiljaktigheter i hur de resonerar och hur deras liv är indelat. Hurdana 

gränser en individ har mellan arbete och privatliv är väldigt individuellt och hur dessa 

gränser agerar skiljer sig stort mellan respondenterna. Gränser mellan domänerna kan 

vara fysiska, psykiska eller känslomässiga (Kossek, 2016).  

Clark (2000) menar att var domän, arbete och privatliv, innehåller både gränsbevarare, 

även kallat domänmedlemmar, samt genomträngande faktorer. Dessa utgör de faktorer 

som är stabila i var domän men som ändå på ett sätt eller annat kan ha en inverkan på 

domänen. Genomträngande faktorer o sin sida syftar på de faktorer som tränger igenom 

och påverkar den andra domänen och därmed ger inblickar från ena domänen över till 

den andra. Dessa faktorer kan vara olika inblickar från privatlivet under arbetsdagen 

eller inblickar från arbete till privatlivet. Sådana faktorer tar sig därmed igenom från ena 
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domänen till den andra och påverkar således den andra domänen. Hurdana gränserna 

är mellan domänerna påverkas både av individens egna preferenser samt av de olika 

kraven i och från domänerna. (Kossek & Lautsch, 2012) 

Hur mycket individerna tillåter störningar överlag då de arbetar utgör även en form av 

gräns. Att låta kolleger avbryta en under arbetsdagen och att därmed göra uppehåll i det 

man håller på med utgör även en form av gränsöverskridande (Clark, 2000). Många av 

respondenterna uppgav att de ofta arbetar på kontoret och att de då sitter i utrymmen 

som liknar öppna kontor. Detta medför intressanta analyser för gränsteorin eftersom 

individernas reflektioner gällande arbetsmiljön ger insyn i hur de ser gränserna och 

genomträngligheterna av de lika faktorerna. Flera av respondenterna angav att de 

arbetar på kontoret och i relativt öppna kontor. Respondenterna påpekade att de 

generellt sätt gillar miljön de arbetar i men menade att arbete som kräver mer 

koncentration skulle de gärna sköta i en omgivning där de kan jobba ostört, som t.ex. 

hemma eller i eget mötesrum.  

Väldigt mycke av arbetet är egentligen att gå igenom då rapporter eller data […]. Och det gör arbete 
mycke lättare att kunna sitta ostört och gräva djupare i det. Så då hade jag gärna kunna sitta ensam 
utan kolleger runtomkring och gärna avskilt så att det hade gjort det svårt för andra personer att 
komma och störa mej och ställa frågor då. (Respondent 3) 

Att sitta avskilt från andra kolleger så att man kan jobba ostört är ett sätt att införa fysiska 

gränser i arbetsmiljön för att minska på domänmedlemmarnas möjligheter att avbryta 

arbetet. 

Utöver domänmedlemmarna kan även genomträngande faktorer ha inflytande i 

domänen. Respondenterna ansåg att arbete ofta tränger sig in i privatlivet och att 

gränserna då är vagare dem emellan. En av respondenterna nämnde att inkommande 

email om kvällarna ofta är en genomträngande faktor från arbetslivet till privatlivet 

vilket även leder till att respondenten gör en övergång från ena domänen till den andra. 

För sen tänker du sådär att du ligger på soffan och kollar på nån serie och så kommer det ett mejl 
och [tänker att] jag svarar bara på det här. Men det är ju genast sån där avbrytning sen till din 
fritid. (Respondent 2) 

Enligt respondenten blir det då svårt att hålla isär arbetslivet och privatlivet. Man kan 

tänka sig att genomträngande faktorn i detta fall är frivillig, eftersom respondenten 

tillåter att email skickas på kvällen och gör ett medvetet val genom att öppna datorn för 

att svara på email. Dessutom nämnde respondenten även att kunder ringer till dennes 

privattelefon och att denne då oftast svarar oberoende var denne befinner sig. 

Respondenten har därmed gjort ett medvetet val att få inkommande samtal under dygnet 
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och tillåtit detta som en genomträngande faktor. Respondenten nämnde även att det 

finns sätt att bryta sig från detta mönster och minska genomträngande faktorerna med 

att t.ex. åka på resa eller stänga av telefonen och datorn. Även respondent 4 ansåg att 

genomträngande faktorer som t.ex. email går att begränsa med att stänga av 

apparaterna.  

De flesta arbetsrelaterade saker som int är kreativa öppnar jag bara int nån form av 
kommunikatorer som email, dator o sånt. Då e ja frånkopplad, ja existerar int. (Respondent 4) 

Respondent 4 ansåg vidare att själva tankarna från arbetslivet ofta tränger in i privatlivet 

och att psykiska gränserna mellan arbete och privatliv då blir svårare att hålla isär. 

Respondenten ansåg att speciellt den kreativa delen av arbetet är lätt till hands vilket gör 

att arbete och tankar från arbetslivet har lätt att tränga in i privatlivet.  

Jag hittar mig själv ibland kollandes på inspiration för framtida projekt när jag egentligen borde 
vara på dejt. (Respondent 4) 

Flera respondenter utöver respondent 4 nämnde att de ofta har tankar från arbetslivet 

som tränger in under fritiden och speciellt just före de ska sova.  

Under intensiva perioder så e arbetet i tankarna hela tiden. Sen när man försöker gå o sova o har 
6 timmar på sig tills klockan ringer o man sätter ögonen fast o så dansar gladeligen Excel tabeller 
och kundernas förfrågningar och krav runt i tankarna. (Respondent 5)  

Jag funderar nog ganska mycke på jobbe på fritiden. Och det är kanske int så bra för att just ofta 
[…] före jag far och sova så kommer det jobbtankar som jag börjar tänka på. Det är kanske int så 
hälsosamt (Respondent 9) 

Respondenterna ansåg att det är tungt då tankarna kryper in vid kvällstid, speciellt om 

tankarna känns tunga och medför mer negativa insikter till privatlivet. Respondenterna 

angav att de har strategier för att minska på tankarna som kryper in från arbetslivet till 

privatlivet. De faktorer som respondenterna ansåg ge stöd mot de ofrivilliga 

genomträngande faktorerna och lätta på tankarna från arbetslivet till privatlivet var både 

hobbyn och aktiviteter men också att skriva ner tankarna eller diskutera med någon om 

tankarna.  

Dom aktiviteter jag sysslar med annars också får tankarna väldigt effektivt eller får mej att tänka 
på annat. […] Om man sportar så är det nu svårt att fundera på [arbetsrelaterade saker] samtidigt 
eller sen om jag läser då är man ju liksom inne i det eller om man hänger med kompisar så sitter 
man nu int där heller och grubblar över en presentation man ska göra. Sen om det trots allt va jag 
nyss räkna upp int hjälper så försöker jag skriva ner allt på papper […] och börja skriva att va jag 
tänker på just då. För då känns det som att den tankegången […] kommer ut från mitt huve och 
ner på pappret istället och då är det lättare att greppa va det är som är på gång. (Respondent 3) 

Nån gång har jag gjort en såndärn to do-lista, så att man får liksom ner på papper va man tänker 
på. Eller sen ba göra någo lite annat som får tankarna bort från det. Göra aktiviteter eller nå sånt. 
(Respondent 6) 
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Arbetet kan även ställa en del indirekta krav som agerar som genomträngande faktorer 

för individen. En respondent ansåg att kraven från arbete tränger in i privatlivet då både 

själva arbete fysiskt kräver veckosluten åt sig men även själva tankearbetet och 

funderingar kring arbete agerar som gränsgenomträngande faktorer till privatlivet.  

Som exempel skulle jag vara borta från jobbet igår men i förrgår kom det så många begäran om 
saker jag skulle fixa så sa jag att ”okej jo jag kommer, jag fixar”. De är ju saker som såklart såhär 
under veckoslut på sätt eller annat tar tid när man funderar att hinner man månne fixa undan allt 
man lovat och så vidare. (Respondent 5) 

En av respondenterna uppgav att denne får ibland email under fritiden med varierande 

krav och press för åtgärder.  

Om jag får någo mejl klockan tie på kvällen att någo ska fixas ännu ikväll så nån gång gör man det, 
nån gång int. (Respondent 6) 

Individer kan känna olika former av press från arbetslivet att agera på arbetsrelaterade 

ärenden under fritiden. Ifall kraven är direkta kan det finnas begränsade möjligheter för 

individen att agera flexibelt. Om kraven på individen är indirekta och förväntningarna 

är att arbete sköts inom viss tid, finns pressen där för individen att arbeta när det krävs 

även fast ingen direkt bestämmer över det. Denna form av indirekta förväntningar 

begränsar även möjligheterna för individen att agera flexibelt och själv bestämma över 

gränserna mellan arbete och privatliv. 

Förutom de faktorer som arbetslivet medför kan även privatlivet medföra inflytanden till 

arbetslivet eller ställa krav för hur privatlivet skall se ut. Därmed kan även privatlivet 

medföra övergångar från en domän till den andra. Flera av respondenterna uppgav att 

de under arbetsdagen kan sköta ärenden som har med privatlivet att göra och att det då 

ofta handlar om bankärenden som t.ex. räkningar eller privata email. Respondenterna 

berättade att de även under arbetsdagen kan vara i kontakt med familj och vänner via 

sociala medier, men att detta kan anses som undantag och att de ofta då lägger max. 15 

minuter av sin arbetstid på privata ärenden.  

Alltså väldigt lite [gör jag saker relaterat till privatliv under arbetstid]. Mera bara liksom skicka nå 
privat mejl eller betala nån privat räkning som jag int kanske hinner göra på vardagar sen liksom 
ändå så att jag int glömmer dom så gör jag det på jobbet men väldigt lite nog. Att, 10–15 minuter 
högst per dag. Int nu mycke men liksom, få undan saker. Räkningar för det mesta. (Respondent 
6) 

Bankärenden, hälsorelaterade ärenden, hemrelaterade ärenden. Nå det är säkert dom tre största. 
(Respondent 3) 

Väldigt lite [gör jag saker relaterat till privatliv under arbetstid]. Så pass mycket brukar ja titta på 
telefonen att jag ibland skickar meddelanden och därmed diskuterar med kompisar om det är nån 
intressant diskussion på gång. Det beror också på intensiteten att ibland är det så strikt deadline 
så då lägger jag helt undan telefonen o fokuserar fullt på jobbet. Ibland kan det hända att man 
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ringer remppagubben eller bokar biobiljetter, men ganska marginellt är det. Int vill ja vara på 
jobbet o bara slappa och bladdra, de gör ja hellre sen hemma. (Respondent 5) 

Int är det så att jag sku göra massa privatsaker på jobbet. Att det är också ofta som jag int ens tittar 
på min telefon förrän jag kommer hem och sådär. Att om mänskor försöker kontakta mej under 
jobbdagen så är det nog sällan dom får svar. (Respondent 9) 

Respondenterna har baserat på sina svar inte några krav från privatlivet och väldigt lite 

inblickar från privatlivet som skulle tränga igenom till arbetslivet. De flesta faktorer som 

kan ses tränga igenom till arbetets domän kan anses vara frivilliga då respondenterna 

själv tar sig tiden och gör ett medvetet beslut att då t.ex. betala räkningarna på arbetstid. 

Ingen av respondenterna ansåg eller medgav att de skulle ha ofrivilliga avbrott eller 

influenser från privatlivet under arbetstid. Därutöver nämnde heller ingen av 

respondenterna att de skulle ha starka domänmedlemmar som ställer krav på dem i 

privatlivet, utan det handlade mer om domänmedlemmar som tillät flexibilitet och inte 

ställde krav på respondenterna.  

4.3 Gränshanteringsstilar 

Gränserna mellan domänerna varierar stort från individ till individ och även 

respondenterna i denna undersökning hade väldigt olika tänkesätt kring gränserna och 

hur de prefererar att gränserna ser ut. Kossek (2016) menar att följande fem faktorer 

kommer att påverka individers gränshanteringsstil: graden av hantering av gränserna, 

respondentens attityd kring gränsgenomträngande faktorer, syntetiserande av arbets- 

och privatlivsidentiteter, tekniska beroendet samt behovet av egen tid. Dessa alla 

faktorer byggs på av både individuella preferenser men även faktorer som arbetslivet och 

privatlivet har inverkan på. Tekniska beroendet är en specifikt intressant aspekt som 

kom fram i intervjuerna och denna del kommer diskuteras som en underrubrik till detta 

kapitel. 

En individs gränshanteringsstil handlar om de metoder en individ har och den längd en 

individ går till för att avgränsa arbetslivet och privatlivet från varandra. Enligt Kossek 

(2016) kan man skilja på följande fyra gränshanteringsstilar: integrerare, separerare, 

växlare och rollidentifierare. Integrerare har vaga gränser mellan domänerna och arbete 

och privatliv kan ses vara väldigt sammanflätade. En av respondenterna betonade att det 

inte finns några gränser mellan arbete och privatliv eftersom domänerna är väldigt starkt 

integrerade med varandra. Arbetslivet och privatlivet är nära kopplade med varandra 

och övergångar mellan domänerna sker flera gånger under dagens lopp.  
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Det är ganska sådär osynlig gräns emellanåt mellan jobb och fritid. Att sen ofta kan jag till exempel 
tänka sådär att nå nu kommer jag hem och tar en kväll för mej själv men sen hittar jag mej själv 
ändå på telefonen och fixar nå jobbgrejer. (Respondent 2) 

När respondenten blev tillfrågad ifall denne önskar att gränserna mellan domänerna 

skulle vara starkare och att domänerna därmed vore mer separata svarade 

respondenten:  

Nä int egentligen för att jag tycker att jag har hittat någo som jag tycker så mycke om att jag gärna 
också gör det på min fritid. Och jag tycker sådär det är det bästa du kan få i live, att du på riktigt 
tycker så mycke om ditt jobb. Så egentligen nä. […] Jag vet att […] jag kan hundra procent påverka 
det själv. Jag sku när som helst kunna ta en annan telefon och kasta bort den där kundtelefonen 
klockan åtta på kvällen men jag väljer själv att int göra det för att jag tycker i det här skede av live 
ännu att jag gärna är anträffbar och så vidare. (Respondent 2) 

Respondenten har gjort ett medvetet val att ha domänerna integrerade med varandra 

och känner att arbetet och privatlivet gynnas av att vara flexibelt tillgängliga dygnet runt. 

Respondenten känner därmed att det är en fördel för dennes arbete att kunna flexibelt 

arbeta när det behövs och respondenten nämnde att denne kan ta tid för privatlivet om 

det behövs med att t.ex. åka på resa och därmed tillfälligt separera på domänerna.  

Flera av respondenterna nämnde att de har starka gränser mellan domänerna och att 

domänerna kan anses vara väldigt separata från varandra. En separerande 

gränshanteringsstil innebär att individen fullt kan fokusera på en domän åt gången och 

att de olika domänerna har minimal inverkan på varandra (Kossek, 2016).  

Nog är det två skilda saker jo [arbete och privatliv]. Att nog är det ju antingen så att jag är på jobb 
eller sen är jag int på jobb. […] Jag sku int villa att arbetsliv och privatliv sku va så inblandat. Nä. 
Nu måst det va nån gräns. (Respondent 8) 

Jag vill ganska starkt skilja på arbete och eget liv, så att, ju mer arbetar hemma desto luddigare 
blir den gränsen. Att sådär, det sänker tröskeln varje gång att också utanför arbetstid öppna 
laptoppen och börja svara på mejl eller läsa eller att göra arbetsrelaterade saker. […] Så mycke som 
möjligt arbeta på kontoret för att då känns det som att när jag är där så gör jag jobbsaker men sen 
när jag är hemma kan jag hålla det, eller int behöva tänka på det. […] Överlag så försöker jag 
ganska strikt sådär separera arbete från fritid. (Respondent 3) 

Ganska nog strikta [gränser mellan arbete och privatliv]. Att just det att jag försöker stanna på 
kontoret så länge som möjligt att göra allt arbete klart där, för att jag jobbar ändå snabbare där, så 
jobbar jag klart där och sen försöker jag komma hem och int göra arbete. Att ganska sällan gör jag 
ändå hemifrån. (Respondent 6) 

Jag har själv sån inställning att när man far å jobba så jobbar man och sen så när man kommer 
hem så är man hemma och sådär. Att jag skiljer nog ganska hårt där ändå på privatliv och jobb 
(Respondent 9) 

Respondenterna påpekade att den separerande gränshanteringsstilen var av egen 

önskan och att de i nuläget prefererar att hålla domänerna skilda från varandra. En 

separerande gränshanteringsstil kan ses gynna återhämtningen eftersom fokus endast 
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ligger på ena domänen åt gången och därmed finns det gott om tid och möjlighet att 

återhämta sig mellan domänövergångarna (Kossek, 2016).  

Lewis et al. (2007) poängterar vikten av att förstå att teorierna härstammar från en tid 

då teknologi inte var lika stor aspekt och en tid då digitalisering ännu inte vuxit så strakt 

fram. Därmed kan även gränshanteringsstilarna anses vara starkt definierade och inte 

totalt stämma överens med den värld vi lever i idag. Att kunna ha en totalt separerad 

gränshanteringsstil kan vara svårt i praktiken eftersom någon komponent alltid kommer 

kunna påverka den andra domänen (Kossek, 2016). Respondent 5 sammanfattar detta 

väl.  

Vi lever och jobbar inte i ett vakuum och vi kan int gå från ett vattentätt fack till ett annat vattentätt 
fack utan livet har alltid en tendens att blanda ihop sig på sätt eller annat. Det är helt okej.  
(Respondent 5) 

Några av respondenterna nämnde att de anser sig ha ett separerat synsätt på domänerna 

men att de kunde se detta synsätt ändras ifall de ansåg att arbetet skulle vara dem mer 

nära och ifall de kände en starkare passion mot arbetet. Respondent 7 ansåg att 

domänerna var separata från varandra men påpekade att ifall själva arbetet var närmare 

relaterat till egna intressen kunde denne se att ett mer integrerat förhållande mellan 

domänerna kunde äga rum.  

Det är två nog ganska skilda grejer [arbete och privatliv] för mej upplever jag. Det är int sådär 
medvetet att jag har definitivt villa hålla dom isär. Men jag tror också att det har å göra med själva 
industrin som jag jobbar i och, arbetsuppgifterna i sej. Att dom har ingenting å göra med sånt som 
jag håller på i privatlivet heller. Så jag tror att det är kanske därför också det har blivit så väldigt 
mycke isär. Men sen det har också bidragit till att man lättare kan koppla av på fritiden och tänka 
på helt andra grejer och få lite ny energi av det sen till jobbet. Men jo dom är nog ganska mycke 
isär sku jag säga. (Respondent 7) 

Respondenten påpekade dock att ett mer separat förhållande mellan domänerna även 

bidrar med positiva följder eftersom det gör det lättare för denne att återhämta sig från 

arbetet och samla ny energi. Detta är även vad Kossek (2016) poängterar och menar 

vidare att ett separerande synsätt även har positiv inverkan på mentala hälsan.  

Även respondent 3 ansåg att separationen mellan arbete och fritid långt berodde på 

brister i intresse och passion gentemot själva arbetet.  

Jag upplever att jag har int tillräckligt mycke sådär, nå dels för att jag int brinner så hårt för den 
där substansen. Att om man fann själva innehållet av arbetet oerhört intressant så kan jag förstå 
att man skulle vilja göra det mera. Att då blir det sådär, man har råka hitta en passion som också 
är ett arbete. Att för mej är int substansen så intressant. Och för det andra så upplever jag att jag 
har int tillräckligt mycke frihet att sätta riktningen för mitt eget arbete tillräckligt mycke för att jag 
skulle uppleva att jag själv vill driva på det ännu mer än dom 40 timmar i veckan som jag sådär 
kontraktuellt ska driva det nånstans. (Respondent 3)  
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Respondenten påpekade även att brister i frihet att själv kunna ha en inverkan i arbetet 

minskar på villigheten att vara mer flexibel eller integrera domänerna starkare. 

Respondenten såg därmed inte mervärdet i att arbeta på ett mer flexibelt sätt eller låta 

arbetet påverka fritiden desto mer eftersom arbetet inte gav lika stort värde i avvägning.  

Den tredje gränshanteringsstilen som Kossek (2016) tar upp är rollidentifierare. 

Rollidentifierare har ofta ena domänen som är mer dominerande och interaktioner från 

denna domän får påverka den andra men sällan får påverkan från domänerna gå åt andra 

hållet. En av respondenterna uttryckte sig ha en inställning där arbetet är en mittpunkt 

och den roll denne har i arbetet även följer in på privatlivet.  

Jag tänker nästan konstant på nån nivå på arbetsgrejjer på fritiden. T.ex. om ja läser nåt, som 
exempel Talouselämä så läser ja alltid med ett sånt öga att hur kan ja relatera det här till jobbet. 
Ja läser just alltid genom jobbögon. Samma med nyheter så funderar jag om det på nåt sätt kan 
påverka på nån jobb sak. Vi diskuterar också mycket hemma med partnern om jobb och 
jobbrelaterade grejer. […] Därför blir gränserna svaga, de e int två separata saker för att de allt e 
jag, bara i olika miljöer. (Respondent 1) 

En annan gränshanteringsstil som Kossek (2016) nämner är växlare, vilket innebär att 

gränshanteringsstilen varierar i perioder mellan de olika gränshanteringsstilarna. Den 

växlande gränshanteringsstilen innebär att individen kan under en period vara väldigt 

nära kopplad med arbetet men vid ett annat skede ha en annan form av 

gränshanteringsstil eftersom situationen kräver en annan hanteringsstil. En av 

respondenterna antydde att denne har en växlande gränshanteringsstil i och med att 

arbete är projekt artat. 

Efter att projektet är lanserat kommer de en tid då ja känner att ja hatar det här o hatar mitt jobb 
o ja faktiskt behöver ta ledigt o glömma allt. Sen efter två månader e ja tillbaka till min gamla stil 
där ja tänker på jobb hela tiden. (Respondent 4) 

Respondenten menade att under de intensiva perioderna är fokus starkt på arbetet och 

privatlivet får ingen plats medan den mindre intensiva perioden följer ett mer 

separerande synsätt då respondenten inte känner för att tänka på arbetet utanför själva 

arbetstiden överhuvudtaget. Under de intensiva perioderna tar arbetet däremot över och 

individen agerar under denna period som en rollidentifierare där arbetet får inflika i 

privatlivet medan privatlivet sällan får inflika i arbetslivet.  

Det finns definitivt int nå klara gränser. Ena smälter samman med den andra. […] Jag jobbar 
mycket på min fritid men då handlar det int alltid om jobb jobb för i mitt fall e de jätte brett. Int 
så mycke faktiskt arbete […] men ibland kan ja ha en känsla att ja int har nån idé om hur ja ska 
göra med nån specifik del av projektet och då kan ja hemma googla referenser och göra sånt lätt 
jobb. (Respondent 4) 

Vidare poängterade respondenten:  
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Jag gillar hur det är. Mitt jobb är min passion. Jag skulle göra allt det här fast ja int sku jobba inom 
den här branschen. Också på grund av de kreativa sakerna. De e mitt tankesätt, ja gillar alltid att 
tänka på kreativa saker och hitta användning för det. Allt jag märker på något sätt runt om mig 
blir inspirerande och ja hittar användning för det. Om de int e för jobbet så kan de vara för mina 
egna projekt. (Respondent 4) 

Respondenten anser att arbetet och privatlivet är väldigt nära kopplade då arbetet ligger 

väldigt nära dennes passion. Därmed har individen konstant på sin arbetsroll och många 

tankar från fritiden är analyserade via arbetsidentiteten och kopplas till hur det går att 

ta nytta av i arbetet. Att då ha nytta av de olika domänerna i livet och överföra tankar och 

idéer från en domän till en annan ger individen fördel i båda domänerna.   

4.3.1 Tekniska beroendet  

En intressant aspekt som framkom under intervjuerna var att en stor del av 

respondenterna menade att de arbetar på kontoret eftersom tekniken begränsar deras 

möjligheter att arbeta hur och var de vill. Kunskapsintensiva jobb kan ses definieras med 

att det är självständiga och kan utföras oberoende tid och plats (Niemistö et al. 2017). 

Vidare menar Niemistö et al. (2017) att kunskapsintensiva arbeten inte kräver fysisk 

närvaro på ett visst ställe utan kan utföras med hjälp av teknologi på andra ställen. Vad 

respondenterna menade var att de i praktiken kan arbeta hemifrån, men att de 

dataprogram de använder ofta kräver en starkare hårdvara och en respondent nämnde 

att denne behöver flera datorer för att ordentligt kunna utföra sitt arbete. Några av dessa 

respondenter nämnde att de på arbetsplatsen har upp till tre skärmar, vilket de inte har 

hemma. De ansåg att skärmarna och den uppsättning de hade på kontoret var en 

förutsättning för att genomföra arbetet väl.   

Dels måst ja ofta vara på kontoret för att jobba med teamet och stöda dem. Sen finns de tekniska 
begränsningar. Ja behöver kraftfull hårdvara för att faktiskt kunna arbeta så de är int nåt ja lätt 
kan ta med hem o jobba hemifrån med. (Respondent 4) 

Det är också tekniska verktygen. Jag har på kontoret tre skärmar och en bra uppsättning där som 
fungerar att sen hemma kan de vara betydligt långsammare så de är de som lite värdelöst och 
onödigt. (Respondent 5) 

Jag behöver flera skärmar när jag jobbar för ofta så är man då inloggad på många datorer samtidigt 
när man håller på med det där RPA-verktyget. Och hemma så har jag int riktigt utrymme för det 
att ha många skärmar sådär. Så det är nog mera effektivt att vara på kontoret. (Respondent 9) 

Tekniken kan således ses begränsa respondenternas möjligheter att flexibelt arbeta där 

de behagar och således ha en inverkan på respondenternas gränshanteringsstilar 

eftersom en av de fem påverkande faktorerna, tekniska beroendet, redan är bestämt för 

dem.  
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4.4 Inflytanden mellan domänerna 

Inblickar och inflytanden från en domän till den andra kan medföra positiva och negativa 

insikter mellan domänerna. Något man upplever i en domän kan överföras till den andra 

domänen och ha både positiva och negativa påföljder. Arbetet kan därmed ha aspekter 

som påverkar och har inflytande i privatlivet medan även privatlivet kan ha aspekter som 

påverkar och har inflytande i arbetslivet.  (Carlson et al., 2009; Hobson, 2014) Nedan 

diskuteras hur respondenterna fann att de olika domänerna påverkar varandra antingen 

positivt eller negativt. 

En av respondenter nämnde att denne fann positiva inblickar från arbetslivet till 

privatlivet efter att ha fått en chefsposition.  

Speciellt att ja blivit förman har hjälpt mig förstå människor och har kanske lärt mig bli mer 
empatisk. Så ibland e de saker som ja lär mig i jobbet, hur man kommunicerar med människor o 
speciellt olika typers människor med olika personligheter så de kan hjälpa mig nu som då i 
privatlivet. (Respondent 4) 

De kunskaper som krävs i arbetet har därmed utvecklat respondentens kunskaper vid 

sociala situationer. Respondenten menade att denna kunskap även överförs till 

privatlivet och att denne känner att förståelsen för olika personer ökat och att denne 

numera förstår att olika personer kräver olika diskussionssätt.  

Carlson et al. (2009) nämner att positiva bieffekter emellan domänerna kan leda till ökad 

arbetstillfredsställelse och ökat engagemang i företaget. Några respondenter nämnde att 

de finner positiva inblickar från privatlivet till arbetslivet och bland dessa svar kan 

inspiration och utveckling anses vara de viktiga hörnstenarna.  

Saker som man gör i arbete och som man ser i fritiden [inspirerar i arbetet]. Så tänker man kanske 
på hur en restaurang fungerar på fritiden också. När vi är på restaurangbranschen så funderar 
man på saker som man gör i jobbet och styr på jobbet att hur andra företag kanske gör det och hur 
det syns i deras restaurang och sånt där tänker man ganska mycke på. (Respondent 6) 

Ja observerar allt runtomkring mig som kan fungera som inspiration till mitt kreativa jobb, 
museum, bio, konstgallerier. Ja läser och utbildar mig, fast de int sku ha o göra med mitt arbete 
just nu kan ja ha nytta av de senare. Mitt privatliv har positivt inflytande på mitt jobb. De känns 
int påtvingat ja råkar bara få all kunskap som sen kommer till nytta. (Respondent 4) 

Respondent 6 menar att upplevelser i privatlivet ger positiva bieffekter till arbetet då 

denne reflekterar över hur andra företag sköter affärsverksamheten och kan därmed föra 

över dessa tankar och inspiration till arbetslivet. Även respondent 4 menade att de 

observationer denne gör i privatlivet har positiva bieffekter på arbetet. Båda dessa 

situationer kan även ses leda till ökat engagemang och inspiration i arbetet.  
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Respondenter nämnde även andra positiva bieffekter mellan domänerna och här 

nämndes utveckling som sker i båda domänerna och som även gynnar båda domänerna. 

En annan respondent nämnde att inlärning och känslan av betydelsefullt arbete leder till 

att positiva bieffekter uppstår i båda domänerna. 

När jag håller på och jobbar med utveckling så jag är nog jätteintresserad av det också så jag gör 
på fritiden också lite såna projekt. Och det är ju sånt som också gynnar mitt arbete egentligen för 
att jag lär mej saker från mina fritidsprojekt som jag kan använda i mitt arbetsliv också. Så jag 
tycker sådär att allt som har med att jag lär mej nå nya saker så det är både motiverande för mej 
personligen och på min jobbplats. (Respondent 9) 

För mig är det viktigt att lära sig, gå framåt och att man upplever att man gör förnuftiga, 
meningsfulla saker och när man tänker så, så kopplas många saker ihop med varandra. Arbetet 
ger något till fritiden och fritiden ger något till arbetet. (Respondent 1) 

Respondent 9 nämnde att det utvecklingsarbete som sker under fritiden direkt bidrar 

med positiva inflytanden till arbetet, vilket är vad även Carlson et al. (2009) 

argumenterar. Att individen får utveckla sig och känner att det denne lär sig i ena 

domänen kommer till nytta även i andra domänen kan därmed ses som en viktig aspekt 

vid trivsamhet.  

Utöver dessa kommentarer påpekade en respondent att privatlivet påverkar arbetslivet 

konstant eftersom händelserna i privatlivet överför känslor och stämningar till 

arbetslivet och även tvärtom.  

Nog påverkar det ju jättemycket att va jag gör på kvällen och vem jag ser och vem jag hänger med 
och hur jag mår och eller hur dom mår som jag hänger med. […] Att om, jag mår bra så går det ju 
mycke lättare med jobb också och om jag mår dåligt så går det nu int egentligen alls framåt på 
jobbet. (Respondent 8) 

Respondenten menade att även vänners känslor och mående påverkar dennes mående 

som sedan kommer att ha inflytande i hur denne presterar och orkar på jobbet 

kommande dag.  

Inflytanden mellan domänerna kan även medföra negativa aspekter över domänerna. 

Stress diskuteras ofta som en faktor som överför sig från ena domänen till den andra och 

som medför negativa belastningar. Några av respondenterna nämnde att stress och 

halvfärdiga arbetsuppgifter medför stress till privatlivet och påverkar därmed privatlivet 

både för humöret men även då arbete ibland måste göras under fritiden.  

Det är mera sådär ofrivilligt då i sånt fall att om det är nånting jag stressar för, så är det nu svårt 
att helt separera. Att då kommer man nu hem och funderar ännu att du ska göra det här och det 
där eller om det är nånting jag upplever att jag måst sådär läsa mej in på så kan det nu vara att jag 
väljer att göra det över en helg när man har tid och möjlighet att ostört sitta och fördjupa sej i nåt 
ämne som man upplever att man måst kunna å arbetets vägnar. (Respondent 3) 
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Ja tänker hela tiden på arbetsrelaterade saker på fritiden. Saker som måst bli gjorda och saker som 
har blivit halvfärdiga och sånt här som snurrar i huve. (Respondent 6) 

Respondenterna menade att dessa negativa inflytanden från arbetslivet till privatlivet 

sällan är frivilliga och att de medför oönskade aspekter till privatlivet. Respondenterna 

kan ses ha begränsade möjligheter till att påverka dessa negativa inflytanden eftersom 

de härstammar från indirekta eller direkta krav från arbetslivet.   

En av respondenterna menade att den sociala atmosfären på arbetet gör att 

arbetsdagarna ofta blir längre eftersom arbetet då flyttas till senare under dagen 

eftersom pauser och samtal med kolleger tar sin tid och det ändå finns krav och saker 

som respondenten måste slutföra under arbetsdagen.  

Många kolleger spenderar mycke tid på jobbet och dom stannar för att umgås och stannar också 
sent för att jobba. (Respondent 4) 

Ett sådant tillstånd kan enligt Mrčela och Sadar (2013) leda till att privatlivet får en 

mindre betydelse och att atmosfären i privatlivet lider. Att arbetsgivaren erbjuder en 

flexibel miljö där arbetstagarna får arbeta flexibel och kan anpassa atmosfären att gynna 

egna effektiviteten kan dock även ses som en fördel och något positivt som arbetsgivaren 

erbjuder. I nästa kapitel diskuteras hur respondenterna ansåg att arbetsgivarna stöder 

ett hållbart arbetssätt.  

4.5 Arbetsgivarens stöd  

Hektiska arbetsmiljöer där arbetstagare inte får stöd för att orka kan leda till stora 

problem eftersom arbetstagarna kan finna det svårt att fortsätta jobba på samma sätt 

och lika intensivt i längden. Hållbar personalledning handlar om arbetsgivarens stöd och 

ansatser för att hjälpa arbetstagarna att bevara krafter så att de kan arbeta på ett hållbart 

sätt. (Spreitzer et al. 2012) 

Då forskningen i denna avhandling fokuserar på individer och deras uppfattningar, kan 

svaren ses avvika från arbetsgivarens egentliga försök eller policyn för hållbar 

personalledning. Analysen baseras på individernas egen tolkning om arbetsgivarens stöd 

för hållbart arbetande.  

Respondenterna frågades hur de känner att deras arbetsgivare stöder ett hållbart 

arbetssätt och flera av respondenterna ansåg att arbetsgivaren inte har desto större 

policyn eller principer för att stöda arbetstagarna och deras orkande i arbetet. 

Majoriteten av respondenterna ansåg alltså att arbetsgivarna inte stödde dem utöver 

normalt. Personaltidsregistrering var en faktor som många respondenter tog fram och 
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utöver den flexibilitet det tillför, som diskuteras i nästa stycke, medför 

personaltidsregistrering stöd från arbetsgivarens sida i och med att arbetstagarna är 

skyddade och att arbetsgivaren ser till att de inte arbetar över den maximala tiden. Ifall 

att arbete stundvis kräver mer resurser av individen kan individen senare bli 

kompenserad antingen med ledighet eller monetärt. 

Några respondenter nämnde att personaltidsregistrering och flexibiliteten den möjliggör 

är en form av redskap deras arbetsgivare ger som kan anses stöda arbetstagarna eftersom 

ett transparent system där arbetstimmarna och de övertidstimmar som finns lätt går att 

följa och även tas som ledigt. Därmed har arbetstagarna möjlighet att få ledigt för den 

extra insatta arbetstiden. 

Man ger möjlighet till liksom just att arbeta hemifrån och vi har till att börja med sådär 
flexarbetstid. Att, man får välja liksom att komma och gå, sådär formellt […] fast man har nu satt 
in vissa sådär timmar som man borde vara på plats så också dom är ganska sådär flytande. Så 
sådär formellt strukturellt så den här, flexarbetstiden och att få arbeta liksom fritt då hemifrån 
eller var man behöver arbeta ifrån för att då lättare kunna sköta sina ärenden så det är nu säkert 
dom två största. (Respondent 3) 

Den flexibilitet som saldotimmarna och personaltidsregistreringen ger, samt flexibilitet 

och möjlighet till distansarbete var faktorer som respondenterna uppskattade. Att kunna 

flexibelt jobba hemifrån när det behövs var något som respondenterna uppskattade hos 

sina arbetsgivare.  

Putnam et al. (2014) diskuterar dock att den flexibilitet och det ansvar som arbetsgivarna 

ger ofta kan öka stressen för arbetstagarna. Arbetstagarna kan känna att de konstant 

borde vara uppkopplade och tillgängliga för att kunna slutföra arbeten eller 

kommunicera med kolleger om arbetsuppgifter. Denna form av press kan vara 

påfrestande för arbetstagarna och det kan i längden ses påverka deras ork att arbeta på 

samma sätt.  

Jag anser att ja också har en skyldighet att hela tiden kolla igenom meddelanden att om de kommer 
nåt man borde svara på, att int nån börjar göra i onödan saker eller göra fel saker bara för att den 
int har all information. (Respondent 1) 

Respondenten ansåg att dennes skyldighet var att konstant vara uppkopplad eftersom 

det kan ses krävas från arbetsgivaren för att arbetet ska ske på ett möjligast effektivt sätt. 

Att ha denna form av press kan begränsa arbetstagarens möjligheter att slappna av och 

återhämta sig från arbetet (Kossek, 2016).  

Ehnert (2009) menar att det är viktigt för en arbetstagares välmående och ork i 

arbetslivet att ha möjlighet att utvecklas och att utforska smartare arbetssätt. Att 
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utveckla sig själv kan anses öka kreativiteten, produktiviteten och återhämtningen, vilket 

är viktigt för arbetstagarens motivation i arbetet. Två av respondenterna ansåg att deras 

arbetsgivare direkt stöder utveckling och ger möjlighet till arbetstagarna att utvecklas 

och hitta ny inspiration och kreativitet till arbetet.  

Jag tycker att sånt som på någo sätt gynnar mitt arbete så sånt kan jag nog göra på fritiden också. 
Och sånt kan jag också göra på arbetstid. Och min arbetsgivare tycker också att det är viktigt att 
man lär sej nya saker så dom stöder nog det. Att du får nog sätta tid på att lära dej saker på jobbet 
som har på någo sätt med ditt arbeta å göra förstås. (Respondent 9) 

Respondenten ansåg att det stöd arbetsgivaren ger för att utveckla sig själv är viktigt och 

att det medför mer framgång i arbetet. Därutöver ansåg respondenten att stödet är 

viktigt och att denne inspireras av att utveckla sig själv eftersom arbetsgivaren ser 

positivt på saken och uppmuntrar till det.  

En av respondenterna ansåg att arbetsgivaren gått i motsatt riktning där utveckling och 

nya möjligheter i arbetet tagits bort och att motivationen för arbetet därmed minskat. 

Arbetsgivaren har även börjat lägga större betoning på effektivitet i arbetet, vilket 

minskat på den positiva atmosfären på arbetsplatsen och därmed påverkar negativt på 

respondentens ork i vardagen.  

I och med omorganiseringen så har man börjat fokusera då mera på effektivitet och att på riktigt 
bara göra det som bidrar till produktionsarbete. Och det tycker jag att har vari lite synd och det har 
liksom lite på det sätte kanske tagit bort den där lilla extra intressanta biten av det där jobbet. […] 
Det har tagit bort av det jag har tyckt att jag sett fram emot att det har vari en intressant grej som 
man har tänkt att det där kommer å va kiva å sen få vara mera med i. Så på det vise har det kanske 
lite dragit ner på motivationen (Respondent 7) 

Respondenten menar att det att arbetsgivaren minskat på arbetstagarnas möjligheter att 

vara med och samarbeta i olika intressanta projekt har minskat på respondentens 

intresse för arbetet. Istället har fokus lagts på effektiviteten vilket respondenten inte ser 

som en motiverande faktor i samma mått.  

Spreitzer et al. (2012) menar att en ökad känsla av kontroll och en ökad möjlighet att 

fatta beslut leder till att arbetstagarnas trivsamhet ökar eftersom de uppfattar sig ha 

större beslutsfattande över egna arbetet. Om arbetstagarna känner att deras egna 

möjligheter att påverka arbetet är begränsade kan motivationen lida.  

4.6 Sammanfattning av resultat och analys 

I detta kapitel har resultaten från undersökningen analyserats och diskuterats i koppling 

till den teoretiska referensramen. Analysen har behandlat respondenternas svar i 

koppling till de teorier som avhandlingen behandlar och presenterat respondenternas 
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svar i enlighet med vad de ansåg om sina egna möjligheter att påverka livsbalansen och 

hur de själva anser att en optimal livsbalans ser ut. Respondenternas svar kommer och 

de dragna slutsatserna presenteras i följande kapitel. I nästa kapitel kommer vidare 

diskussion och slutliga slutledningar genomgås varefter implikationer och förslag på 

fortsatt forskning presenteras.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras forskningens resultat i relation till forskningsfrågorna och de 

teorier som presenterats i kapitel två. Vidare presenteras implikationer från 

avhandlingen varefter förslag på fortsatt forskning presenteras.  

Nedan diskuteras först individernas möjligheter vid livsbalans och därefter diskuteras 

hurdana gränser respondenterna tenderade ha mellan arbete och privatliv och vilka 

faktorer som påverkade dessa gränser.  

5.1 Gränser mellan arbete och privatliv 

Första forskningsfrågan för avhandlingen handlar om hurdana gränser individer har 

mellan arbete och privatliv och vilka faktorer som påverkar dessa gränser. I detta kapitel 

diskuteras resultaten utgående från denna forskningsfråga.  

Gränser mellan arbete och privatliv är subjektivt uppbyggda och det finns inget rätt eller 

fel vad det kommer till hur gränserna mellan domänerna bör se ut. Hur gränserna mellan 

domänerna ser ut beror på enligt Clark (2000) på den individuella arbetstagaren. 

Resultaten från forskningen bekräftar detta påstående då respondenternas svar och 

önskade läge varierade stort och preferenserna på gränsernas uppbyggnad var 

subjektiva. 

Flera av respondenterna poängterade att de har ett separerande synsätt mellan arbete 

och privatliv där gränserna emellan domänerna är starka och arbetet till stor del sker på 

kontoret. Några av respondenterna poängterade att de gärna har starkt separerade 

domäner eftersom de uppskattar den fritid de har och ansåg att fritiden är av högt värde. 

Detta är i linje med vad Liikkanen (2009) diskuterar kring en allt mer prioriterad fritid.  

Några av respondenterna nämnde att trots den för tillfället separerande 

gränshanteringsstilen kan de se sig ha en mer integrerad gränshanteringsstil ifall arbetet 

var närmare kopplat med deras egna intressen eller passioner. Dessa respondenter 

menade att de hade uppdelade domäner som saknade gemensamma faktorer eller 

intresseområden. Detta är i linje med Clark (2000) som menar att domäner som är olika 

i relation till varandra medför starkare gränserna dem emellan och Ashforth et al. (2000) 

som menar att en starkare domän- och rollsegmenteringen tenderar att göra det lättare 

för individen att skapa och behålla gränserna.  



61 

  

Gränshanteringsstilarna för respondenterna och hur de ansåg den optimala livsbalansen 

vara åtskilde sig mellan respondenterna. Nedan är respondenternas 

gränshanteringsstilar presenterade i tabellform.  

Integrerare Växlare Separerare Rollidentifierare 

1 respondent 1 respondent 5 respondenter 2 respondenter 

  Respondenternas fördelning vid gränshanteringsstilar 

Av de nie respondenter som intervjuades för avhandlingen ansåg en respondent ha ett 

integrerande synsätt och en respondent agerade enligt en växlande gränshanteringsstil. 

Två av respondenterna agerade som rollidentifierare där arbetet var den starkare 

domänen. Klara majoriteten av respondenterna nämnde att de klart skilde på arbete och 

privatliv och av dessa nämnde tre respondenter att de ser ett separerande synsätt som 

ett optimalt läge. Två av de separerande respondenterna nämnde att de gärna skulle ha 

en mer integrerad livsbalans ifall arbetet var närmare kopplat med personliga intressen.  

Gränserna mellan arbete och privatliv tillåter vid alla respondenters fall en del 

genomträngande faktorer. Respondenterna ansåg att de största genomträngande 

faktorerna var arbete som tog sig in i privatlivet antingen i form av att fysiskt måsta 

arbeta eller som arbetsrelaterade tankar som trängde sig in under fritiden. De 

gränsbevarande domänmedlemmarna som hade största inverkan på respondenternas 

gränser var kolleger och teammedlemmar som hade krav på respondenterna eller på 

annat sätt avbröt deras arbetande. Respondenternas svar är i linje med Clark (2000) som 

menar att utöver de egna värden kommer genomträngande faktorer, som t.ex. inblickar 

från de olika domänerna, samt gränsbevararna i var domän påverka individens gränser 

och gränsöverskridande. 

De faktorer som påverkar hurdana gränser respondenterna hade mellan domänerna 

varierade mellan respondenterna. Respondenterna ansåg att de hade både frivilliga och 

ofrivilliga faktorer som påverkade gränserna. De arbetsrelaterade tankar som tog sig in 

under fritiden var i vissa respondenters fall frivilliga eftersom respondenten gjorde ett 

medvetet val att tänka på arbetet under fritiden. I andras fall handlade det om ofrivilliga 

faktorer då tankarna kröp fram på kvällarna och ökade stressnivån hos respondenten. 

Detta stämmer överens med Kossek och Lautsch (2012) åsikter om gränsernas flexibilitet 

och genomtränglighet.  
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Respondenterna hade generellt en inställning att då de är på jobb, jobbar de och har 

minimalt med inblickar från privatlivet. En faktor som kom fram i respondenternas svar 

företagskulturen och den inverkan företagskulturen ses ha på hur intensivt arbetet är 

och hur mycket pauser och genomträngande faktorer individen kan ha under arbetstid. 

Respondenterna hade väldigt olika företagskulturer och väldigt olika perceptioner om 

gränserna mellan arbete och privatliv.  

För att summera detta kapitel kan det konstateras att gränserna mellan arbete och 

privatliv bland respondenterna var subjektiva. I stort sett hade respondenterna 

separerande gränshanteringsstilar, fastän en totalt separerande stil inte var nåbar 

eftersom alla respondenter upplevde sig ha gränsgenomträngande faktorer fastän på 

olika nivå. Arbete ansågs vara den största gränsgenomträngande faktorn och så gott som 

alla respondenter nämnde att arbete på sätt eller annat tar sig in i privatlivet. Kolleger 

och teammedlemmar ansågs ha en stor inverkan på respondenternas uppfattade gränser 

mellan domänerna då de ställde krav på respondenterna t.ex. indirekt med deras 

beteende. Företagskulturen ansågs bland respondenterna vara en väldigt starkt 

påverkande faktor vid livsbalans. Företagskulturen påverkade enligt respondenternas 

svar både positivt och negativt på livsbalansen.  

5.2 Påverkande faktorer vid livsbalans 

I detta kapitel diskuteras resultaten kring forskningsfråga två som riktar sig på vilka 

faktorer som påverkar individens möjligheter vid livsbalans.   

Utöver de faktorer som påverkar individens gränser och därmed har en inverkan på 

individens livsbalans kommer de olika nivåerna, samhällelig, organisatorisk och 

individuell nivå, att påverka individens möjligheter. Det finns således flera faktorer som 

både direkt och indirekt har en påverkan på vilka beslut individen slutligen kan göra och 

de möjligheter individen i slutändan har. (Hobson, 2014) 

Samhälleliga nivån kan ses som makronivån som därmed sätter de yttersta ramarna för 

individens slutliga möjligheter. Respondenterna i sig nämnde inte några samhälleliga 

faktorer som de kunde se som begränsande eller möjliggörande faktorer, men det som 

kan ses påverka respondenterna är det samhälle de lever i och de möjligheter samhället 

tillför dem. Denna forskning är baserad i Helsingfors, Finland och klara majoriteten av 

respondenterna arbetar och bor i Helsingfors. Detta kommer att påverka de sociala och 

kulturella normerna de utsätts för, vilket enligt Hobson (2014) har en primär roll och en 
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dominerande effekt vid individens möjligheter kring livsbalans. Därmed kan den 

samhälleliga nivån ses indirekt påverka respondenterna och de förutsättningar de har.  

De samhälleliga faktorerna kommer ha en inverkan på den organisatoriska nivån 

eftersom de samhälleliga normerna och rörelserna styr organisationernas möjligheter 

att erbjuda livsbalans. Den samhälleliga nivån ställer förväntningar på organisationen 

och de policyn organisationen har. (Den Dulk et al. 2014) Därutöver kommer även 

fackföreningar och kollektivavtal sätta ramar för både organisationernas och individens 

slutliga möjligheter kring livsbalans. (Hobson, 2014) Respondenterna menade att de 

organisatoriska faktorerna som de såg som både begränsande men även som 

möjliggörande faktorer för en optimal livsbalans var arbetstiden. En del respondenter 

ansåg att den flexibilitet i arbetstider som organisationerna erbjöd var en viktig faktor 

för deras möjligheter vid livsbalans och värderade flexibiliteten högt. De ansåg att det 

var en faktor som möjliggjorde för dem att utföra arbetet så väl som möjligt. De 

respondenter som följde personaltidsregistrering med saldotimmar ansåg att systemet 

tillförde dem den flexibilitet de behövde och ansåg att systemet var rättvist och 

tillräckligt.   

Flexibiliteten i arbetstiderna kan leda till både positiva och negativa slutsatser eftersom 

flexibiliteten även kan medföra ökade krav på arbetstagarna. Mrčela och Sadar (2013) 

menar att informationsteknologin och de möjligheter de medför ökar chanserna och 

skyldigheterna för individer att arbeta hemifrån och vara anträffbara dygnet runt. En del 

av respondenterna ansåg sig känna att de har en skyldighet att svara på email utanför 

arbetstiden eller jobba på kvällar och veckoslut för att hinna slutföra alla uppgifter. 

Andra respondenterna nämnde att de kan lämna datorn på kontoret efter arbetsdagen 

och därmed inte kände press från arbetsgivarens håll. Respondenterna kände överlag 

inte en stor press att vara konstant tillgängliga och många respondenter nämnde att de 

inte känner sig pressade att svara på email under fritiden.  

Respondenterna antydde att organisationerna inte hade övriga policyn gällande 

arbetstider eller hur de förväntades utföra sitt arbete. Som nämnt tidigare kan 

organisationernas synvinkel vara annan än den respondenterna gav. Respondenterna 

nämnde inte att de skulle använda sig av övriga policyn från organisationerna.  

De största möjliggörande men även begränsande faktorerna för respondenternas 

livsbalans var organisationskulturen och strukturen, normer på arbetsplatsen och 

kollegerna. Dessa var faktorer som många respondenter nämnde vid olika skeden och de 
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är faktorer som klart sätter ramarna för de möjligheter respondenterna kan se sig ha. 

Företagskulturen och de normer som finns på arbetsplatsen kan ses vara en starkt 

påverkande faktor eftersom de bildar grunden för hur arbetet bör utföras på 

arbetsplatsen och vilka aspekter som uppskattas i organisationen. Om företagskulturen 

stöder långa arbetsdagar där individer antas arbeta dygnet runt kan det vara svårt för en 

enskild individ att inte agera på samma sätt. (Mrčela och Sadar, 2013) En del av 

respondenterna nämnde att företagskulturen och kollegernas tillvägagångssätt sätter 

begräsningar på den flexibilitet och de möjligheter de i slutskedet såg sig ha att påverka 

livsbalansen.  

Vad det kommer till de individuella faktorerna påpekade respondenter att deras sociala 

nätverk utgjorde de största möjliggörande faktorerna för möjligheterna kring livsbalans. 

Många av respondenterna nämnde att den energi de får av familj och vänner ger dem 

energi och ork i livet. De värderade de sociala nätverket högt och ansåg att det var en 

viktig faktor för dem.  

För att sammanfatta de faktorer som respondenterna såg påverka deras möjligheter vid 

livsbalans kan följande aspekter tas upp. De samhälleliga aspekterna kommer indirekt 

påverka möjligheterna för individen. De organisatoriska faktorerna varierade mellan 

respondenterna men flera av respondenterna nämnde att arbetstiden var en både 

begränsande men även möjliggörande aspekt vid livsbalans. Utöver arbetstiden nämnde 

respondenterna företagskulturen och normer inom företaget samt kollegerna som både 

begränsande men även möjliggörande faktorer för en optimal livsbalans. Företagskultur 

var även vid denna forskningsfråga en aspekt som klart steg fram och kan ses ha en 

väldigt stark betydelse för individer och deras balans mellan arbete och privatliv.  

5.3 Individens möjligheter 

I detta kapitel diskuteras tredje forskningsfrågan, i vilken utsträckning individerna själv 

har möjlighet att påverka livsbalansen, i relation till forskningens resultat.  

Hur mycket individen i slutändan kan påverka sin livsbalans kan anses variera bland 

respondenterna. Respondenterna nämnde olika begränsande faktorer och vissa av dessa 

faktorer satt större begränsningar än andra. I slutändan ansåg sig individerna kunna 

påverka själv sin livsbalans till en utsträckning som de själva var nöjda med. En del 

önskade mer flexibilitet och ändring i normer, t.ex. genom att ha möjlighet till fyra 

dagars arbetsveckor. Dock ansåg dessa respondenter att företagskulturen och kraven 

från arbetet begränsade dessa faktorer.  
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Respondenterna ansåg generellt att de kunde påverka arbetstiden till en sådan 

utsträckning som de själva var nöjda med och ansåg att arbetsgivarna var flexibla enligt 

respondenternas behov. Det respondenterna ansåg som en viktig aspekt var att arbetet 

inte begränsade deras möjligheter till privatliv och ansåg att om det krävdes att de lade 

ner tid under privatlivet till arbete var det viktigt att de även fick kompensation i form av 

lön eller fritid.  

Hur mycket var och en av individerna egentligen kunde själv påverka sin livsbalans är 

utmanande att tolka från resultaten. Respondenterna själv ansåg att de hade stor 

kontroll över sin livsbalans och majoriteten angav att de själv hade största påverkan på 

livsbalansen. Flera av respondenternas svar indikerade dock på att det fanns flera olika 

faktorer som begränsade respondenternas möjligheter. Generellt ansåg respondenterna 

alltså att de kunde påverka livsbalansen till en sådan utsträckning att de själv kände sig 

tillfreds.   

5.4 Implikationer 

Vad det kommer till unga arbetstagares livsbalans finns det flera faktorer som påverkar 

deras möjligheter. Företagskulturen, normer och kolleger, team och chefer har stor 

påverkan på de beslut individer kan ta och på hur individer ser sin egen roll och sätt att 

arbeta. Respondenterna hade klara ambitioner och mål för karriären men värderade 

även privatlivet och såg det som viktigt att ta sig tiden att återhämta sig och tillbringa tid 

med nära och kära. Det är viktigt att arbetsgivare ser värdet av hållbar personalledning 

och ser till att deras arbetstagare orkar jobba även i framtiden. Att arbetsgivarna även 

ser till att ingen arbetstagare fastnar i ett hjul av konstant arbetande utan även får stöd 

för att årethämta sig och ta lugnare perioder i arbetslivet är viktigt.  

Denna avhandling och forskning fokuserar på de aspekter unga finska arbetstagare i 

kunskapsintensiva arbeten värderar i livet och hur de ser på balansen mellan arbete och 

privatliv. Forskningen ämnar därmed bidra till den befintliga forskningen genom att 

presentera nya inblickar och bidra till intresse för ytterligare forskning inom ämnet. 

Syftet med forskningen är att förstå individens möjligheter och värden för balans mellan 

arbete och privatliv. Att förstå förmågan individen har bidrar till att förstå vad som står 

i vägen för att nå balansen mellan de två domänerna.  

Denna forskning är utförd i Helsingfors, Finland, vilket är viktigt att ta i beaktande då 

samhället och kulturen påverkar hur respondenterna svarat och hur deras slutliga 

livsbalans formats. På grund av den kvalitativa forskningsmetoden har forskningen inte 
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kommit till några direkta resultat som skulle gå att generaliseras över populationen eller 

överföras till annan kultur eller samhälle. Denna forskning och avhandling presenterar 

inte direkta resultat utan ämnar svara på hur forskningens respondenter ser på deras 

möjligheter och gränser och vilka faktorer som kan begränsa deras livsbalans.  

Forskningen, i dess begränsade form, fokuserar endast på att studera de 9 respondenter 

i denna undersökning men forskningen har inspirerat respondenterna att analysera sina 

situationer samt öppnat deras ögon för livsbalans och de faktorer som de är omgivna av 

dagligen. Respondenterna påpekade efter intervjuerna att de utmanades att fundera på 

vad som verkligen är viktigt för dem och vad de värdesätter i livet. WeAll-

forskningsprojektet, som denna avhandling och undersökning fått stöd av, ämnar lyfta 

fram social och mänsklig hållbarhet i organisationer och kan som helhet öka kännedom 

och uppmärksamhet kring ämnet samt föra forskning vidare.  

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

I detta kapitel diskuteras vad fortsatt forskning kan ämna fokusera på och vad som kunde 

vara intressant att undersöka inom ämnet. 

Denna avhandling fokuserade på enskilda individer och deras uppfattningar om 

livsbalans. Respondenterna i denna forskning arbetade inom väldigt olika branscher och 

företag vilket ledde till att även företagskulturerna var väldigt olika bland dem. Detta gav 

forskningen ett bredare perspektiv och flera intressanta synvinklar. Fortsatt forskning 

kunde fokusera på att undersöka specifika branscher eller organisationer för att klarare 

se de individuella aspekterna från de organisatoriska och branschrelaterade faktorerna.  

Kriteriet på att respondenterna inte skulle ha barn gav klarare insyn i vilka andra faktorer 

i individers liv som är viktigt och tar tid än barnen. Därutöver kan detta kriteriet anses 

ge bättre möjlighet för individer att resonera kring de krav som arbetet ställer på dem 

och hur de personligen resonerar gentemot dessa krav och möjligheter. Därmed kunde 

det vara intressant att forska individer som inte har barn och arbetar inom en specifik 

bransch eller organisation.  

På grund av den kvalitativa forskningsmetoden var samplet i denna forskning relativt 

litet. Att utföra en kvantitativ forskning i ämnet där fler aspekter kunde tas i beaktande 

kunde medföra intressanta inblickar i hur individer tänker och hur de kombinerar arbete 

med privatliv.  
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Informationsteknologins betydelse vid livsbalans är något som flera av artiklarna kring 

ämnet diskuterar. Majoriteten av respondenterna i denna avhandling visade sig inte vara 

stressade för den press som informationsteknologin ställer på dem. Fortsatt forskning 

kunde fokusera mera på hur informationsteknologin kan ses forma deras livsbalans och 

vilka möjligheter och krav det kan medföra.  

Ett kriterium som respondenterna måste fylla var att de skulle ha kunskapsintensiva 

jobb. Respondenterna var således i specialistroller men alla hade inte underordnade eller 

överlag stort ansvar inom organisationen. Att fokusera på individer högre upp i 

organisationen och forska i hur de ser på möjligheterna att påverka livsbalansen kunde 

vara intressant.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE (MODIFIERAD FRÅN WEALL-
PROJEKTET) 

A. Egna jobbet 

1. Berätta kort om ditt jobb, hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? 

2. Hur mycket ändrar dina jobbtider från dag till dag och vecka till vecka? 

3. Hur mycket kan du själv påverka din arbetstid?  

a) Vem är det som har största påverkan på din arbetstid? 

4. Var/ i hurdan miljö jobbar du - kontor, hemma?  

a) Varför väljer du att jobba på kontor/hemma?  

5. Är du nöjd med din arbetssituation för tillfället?  

6. Anser du att ditt jobb är meningsfullt? 

a) Vad med ditt jobb anser du att är mest meningsfullt?  

b) På vilket sätt och vilka faktorer påverkar detta? 

7. Anser du att ditt jobb är tungt?  

a) Vad med ditt jobb anser du att är det tyngsta? 

b) På vilket sätt och vilka faktorer påverkar detta? 

8. Har det skett ändringar på eller i ditt jobb och har dessa påverkat dig på något sätt? 

B. Om kombinationen mellan arbete och privatliv  

9. Berätta om ditt liv på sidan om arbetslivet. Vad är viktigt och meningsfullt för dig? 

10. Anser du att det är tillåtet att göra saker som är kopplade med fritid och privatliv på 

din arbetsplats? 

a) Hur förhåller sig dina kolleger och förmän till saken? 

11. Känner din chef till din och dina kollegers livssituation? 
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a) Har din chefs medvetenhet om din livssituation påverkat din chefs vilja att ge 

mer flexibilitet? 

12. Hurdana oskrivna regler har organisationen om kombinerande av arbete och 

privatliv? 

13. Gör du saker relaterade till privatliv under arbetsdagen? Hurdana saker? 

14. Anser du att din arbetsgivare stöder kombinerande av arbete och privatliv? Hur? 

15. Hurdant exempel kring kombinerande av arbete och privatliv visar din chef och 

högsta ledningen?  

a) Hur syns det i arbetsmiljön? Har du exempel?  

16. Hur viktigt anser du att chefens och högsta ledningens exempel är? Varför? 

17. Begränsar din chef eller högsta ledningen på något sätt möjligheterna att få 

arbetslivet och privatlivet att passa ihop?  

a) Ifall jo, hur/på vilket sätt? Har du exempel? 

18. Hindrar eller begränsar någon annan faktor på din arbetsplats möjligheten att 

kombinera arbetslivet och privatlivet? Hur? 

19. Hurdana förändringar i attityd och tillvägagångssätt önskar du från din förman eller 

högsta ledningen? 

20. Påverkar ditt privatliv ditt arbete? På vilket sätt? Exempel.  

21. Påverkar ditt arbete ditt privatliv? På vilket sätt? Exempel. 

22. Hur mycket gör du jobbsaker på fritiden?  

23. Vem definierar och bestämmer att du skall jobba utanför normala arbetstiden? Du 

eller din förman eller någon annan faktor? 

24. Vad finns det för regler på din arbetsplats kring att arbeta utanför arbetstiden? 

25. Hur ofta tänker på du arbetsrelaterade saker på fritiden?  

26. Är arbete och privatliv två skilda saker för dig eller är gränserna mellan dem vaga? 
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a) Önskar du att arbete och privatliv var eller inte var skilda saker? Varför/Varför 

inte? 

b) Har du upplevt en ändring i denna sak under din karriär? 

c) Om de två inte är skilda: hur upplever du arbetets och privatlivets vaga gränser? 

Är det utmanande? 

d) Om det är utmanande: upplever du att du har tillräckligt med redskap för att 

behandla gränserna mellan arbete och fritid? Exempel på hur du hanterar 

situationen.  

e) Hur stöder arbetsgivaren detta? 

27. Vill du vara utan att tänka på arbetsrelaterade saker på fritiden? Hur försöker du få 

tankarna bort från arbetet?  

C. Ambitioner och idealläge 

28. Beskriv hurdant liv du skulle vilja leva.  

29. Vi återvänder till fråga 5: Är du nöjd med din situation för tillfället? Varför/Varför 

inte? På vilket sätt är du eller inte?  

30. Beskriv ditt ideal-arbetsläge och en ideal arbetsdag.  

a) Anser du att detta idealläge är nåbart? Varför/Varför inte? På vilket sätt eller 

inte? 

b) Vilka faktorer eller aspekter kan hindra eller begränsa dina möjligheter att nå ditt 

idealläge? Varför och hur? 

31. Hurdan skulle din ideala livssituation för arbete och privatliv vara? Varför?  

a) Anser du att detta idealläge är nåbart? Hur? 

b) Hurdana hinder ser du för att uppnå ditt mål? Hur kan du begränsa eller 

eliminera dessa hinder? 

 


