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Förord 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur chefer upplever flexibelt arbete samt hur de använder 

sig av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Studien har 

baserats på frågeställningar gällande hur chefer ser på det flexibla arbetet, hur krav/kontroll/stöd 

och balans påverkar chefers hälsa, hur förhållandet mellan arbete och privatliv ser ut samt vilka 

gränsdragningsstrategier som används. Studien visar på att cheferna har en positiv uppfattning 

om flexibelt arbete men att det finns svårigheter kring hur flexibiliteten ska hanteras. Vidare 

visar resultatet i studien att cheferna önskar en balans mellan arbete och privatliv, vilket de får 

genom en hårddragen gräns som vissa av cheferna dock saknar. Resultatet visar också på att 

cheferna är i behov av stöd från arbetsgivare, chef och omgivning och att de uppskattar ett 

stödjande och öppet klimat där de tillåts diskutera kring arbetssituation och hur de hanterar det 

flexibla arbetslivet.  

 

En kvalitativ metod valdes för studien som sedan genomfördes i form av semistrukturerade 

intervjuer tillsammans med sex chefer som valdes på grund av deras flexibla arbetsliv. Svaren 

från intervjuerna analyserades sedan gentemot relevanta teorier och tidigare studier inom 

ämnet.  

 

 

Nyckelord: Flexibelt arbete, gränsdragning, arbetsmiljö, stress, ledarskap, kultur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary  

The purpose of this study is to investigate how managers experience flexible work and how 

they use work balance strategies to be able to handle the balance between work and private life. 

The study is based on questions regarding how managers experience flexible work, how high 

demand-low control and balance affects managers health, how the relationship between work 

and private life looks like and what work balance strategies that are being used. The study shows 

that the managers have positive experiences with flexible work but that there are difficulties 

with how the flexibility should be handled. Furthermore, the results of the study show that the 

managers would like to have a certain balance between work and private time which they get 

with set limits. However, some managers lack these limits. The results also show that the 

managers require support from their managers, employers and work environment and that they 

appreciate a supporting and open work environment where they are allowed to discuss their 

work situation and how they handle flexible work. 

 

A qualitative method was chosen for the study which was done as a semistructured interviews 

with six managers who were chosen because of their flexible work. The answers from the 

interviews were analysed and compared with relevant theories and earlier studies in the subject. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det flexibla arbetslivet gör det möjligt att arbeta när och var som helst. Datorer och telefoner 

gör att många kan arbeta just när och var som helst då det passar bäst, vilket flera gånger kan 

underlätta livspusslet. Den tekniska utvecklingen har lett till stora förändringar inom arbetslivet 

och det kännetecknas idag allt mer av ett flexibelt arbete. Det leder till att den anställde idag 

har ett större inflytande att själv vara med och bestämma över hur och var arbetet ska 

organiseras. Det kan upplevas som en frihet, men också som en situation som behöver gränser 

för att ha en balans mellan arbete och privatliv. Ur det flexibla arbetslivet kommer också 

konsekvenser, både positiva och negativa - men med ny teknik som fortsätter att utvecklas 

kommer arbetslivets flexibilitet bli alltmer aktuell för både individ och organisation. (Allvin et 

al., 1998; Mellner, 2015)  

 

För att bemöta det nya flexibla arbetslivet som är oberoende av tid och plats behöver gränsen 

mellan arbete och privatliv kunna hanteras. Tekniken möjliggör att kunna få ihop livspusslet 

men den kan också störa privatlivet. Att arbeta utöver ordinarie arbetstid, utspritt över dygnet, 

är förknippat med svårigheter i att dra en gräns och stänga av tankar kring arbetet under ledig 

tid. (Mellner et al., 2012; Mellner, 2016) 

 

1.2 Problemformulering 

Med anledning av dagens flexibla arbetsliv och den snabba tekniska utvecklingen är det av vikt 

att studera hur man som chef upplever sin egen situation och hur/om man använder sig av några 

strategier för att dra gränsen mellan vad som är arbete och vad som är privatliv. Chefer har ofta 

ett högt ansvar, komplexa arbetsuppgifter och även arbetsförhållanden som möjliggör flexibelt 

arbete vilket gör dem till en intressant grupp att undersöka.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur chefer upplever flexibelt arbete samt hur de använder 

sig av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv.  
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1.3.1 Frågeställningar 

Studiens syfte har brutits ned i följande frågeställningar: 

• Hur ser cheferna på det flexibla arbetet? 

• Hur påverkar krav/kontroll/stöd samt balans chefernas hälsa? 

• Hur ser förhållandet ut mellan arbete och privatliv?  

• Vilka gränsdragningsstrategier använder cheferna för att hantera det flexibla arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet följer en presentation av relevant teori och tidigare forskning utifrån 

studiens syfte. Inledningsvis presenteras en kort förklaring över vad flexibelt arbete är samt 

vilka konsekvenser det kan medföra. Därefter följer en beskrivning av psykosocial arbetsmiljö 

och organisationskultur samt teoretiska modeller som beskriver förhållanden mellan stress 

och obalans. Avslutningsvis i detta kapitel beskrivs ledarskap och dess betydelse. 

 

2.1 Flexibelt arbete   

Det har under de senaste decennierna skett drastiska förändringar inom arbetsliv och samhället 

där IT, datorer och telefoni möjliggör ett annat sätt att arbeta på, var som helst och när som 

helst (Allvin, Mellner, Movitz, Aronsson, 2012; Mellner, 2012) Den nya tekniken innebär en 

betydande förändring av arbetets villkor och kan beskriva det nya flexibla arbetslivet (Allvin et 

al., 2012; Allvin et al., 1998; Granberg, 2010). Förändringen är varken någon nyhet eller någon 

chock, då den förutspåtts och diskuterats sedan mitten av 1960-talet. Idag utgår arbetstidsavtal, 

semesteravtal och övertidsersättning från en föreställning om regelbundna kontorstider, vilket 

blir alltmer ovanligt. Även arbetsmiljöregler, arbetsskadeförsäkringar och statistik förutsätter 

en fast arbetsplats och utvärderingar samt arbetslagstiftning utgår ifrån att det finns en given 

arbetsordning. (Allvin et al., 2012) I det moderna tjänste- och IT-samhället har arbetets gränser 

och regelverk lösts upp vilket ställer större krav på individen att hantera sin tid kring arbete och 

privatliv (Granberg, 2010; Forsebäck, 1996). De nya rums- och tidsfrigjorda arbetsformerna 

förändrar också förutsättningarna för arbetsgivarna och hur de ska styra och leda sina 

medarbetare (Forsebäck, 1996). 

 

Idag utförs mer arbete utanför den ordinarie och traditionella arbetstiden och på andra ställen 

än på arbetsplatsen (Allvin et al., 2012). Frågor som flextid och möjlighet att arbeta utanför 

kontoret har varit omdebatterade sedan 1980-talet, för att ha bättre möjlighet att balansera arbete 

och familjeliv. När möjlighet till flextid och arbete utanför kontoret ges, är det inte längre 

organisationen som bestämmer när och var arbetet ska utföras. Det ger i sin tur ett ökat 

självbestämmande till arbetstagaren men också mer tvetydighet i arbetssituationen. 

Arbetsformen kräver en ömsesidig respekt men även tillit mellan arbetstagare och arbetsgivare 

med en kultur som är tillåtande mot egenkontroll över egen arbetssituation. Det ställer också 
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krav på att individen självständigt behöver kunna prioritera och sätta gränser, både på arbetet 

men också mellan arbete och privatliv. (Mellner, 2012; Grönlund, 2007)   

 

2.1.1 Konsekvenser av flexibelt arbete 

Det finns både positiva och negativa följder av gränsförskjutningarna i arbetslivet och 

flexibiliteten. Det kan handla om ökad egenkontroll över arbetet, flexibiliteten i var man utför 

arbetet och även ett mer konstruktivt lärande. Det flexibla arbetet kan också bli mycket person- 

och individfixerat, vilket kan lägga stor press på individens egna förmåga och prestation. 

(Allvin et al., 1998) I den aktuella debatten om flexibelt arbete finns en bild av ett alltmer 

strukturlöst arbetsliv, där friheten istället blir en källa till stress på grund av svårigheten att 

avgränsa och begränsa sitt arbete. Kontroll över sitt egna arbete ger ett större psykiskt 

välbefinnande, men bara upp till en viss nivå där istället problematik med gränsdragning tar 

över. (Grönlund, 2007).  

 

Ansvaret för att hantera det flexibla arbetet förflyttas till den enskilde individen i samma takt 

som den ekonomiska, organisatoriska och tekniska utvecklingen gått framåt. Idag står individen 

inte endast med sina arbetsuppgifter, utan ofta också med ansvaret att planera när, var och hur 

dessa ska utföras. Svårigheten ligger i att förväntningarna inte bara ökar från arbetslivet utan 

även i vardagen. (Allvin et al., 2006)  

 

2.1.2 Gränssättande i det flexibla arbetet  

Ett flexibelt arbete gör att personalen i större utsträckning måste reglera sina gränser mellan 

arbete och privatliv. Tekniken medför en möjlighet att vara ständigt uppkopplad och anträffbar 

vilket kan skapa en otydlig gräns kring vad som är arbetstid och vad som är privatliv. 

(Grönlund., 2007; Mellner, 2015) Det finns individuella skillnader i hur man hanterar 

gränsdragningen. Det går att dela upp i två delar, där ena sidan är segregation där man håller 

arbete och privatliv separerade genom tydliga gränser. Den andra sidan är integration, där man 

inte har lika tydliga gränser utan där man trivs med att kombinera arbete och privatliv. (Kreiner, 

2006; Mellner, Aronsson & Kecklund, 2012) Det finns tre viktiga punkter som påverkar 

individens förmåga att dra gränsen. Punkt ett består av individens upplevda kontroll över 

gränsöverskridandet som kan påverka hanteringen av de ibland motsägande rollerna och deras 

krav. Den andra punkten handlar om hur individen ställer sig i förhållande till de olika rollerna, 

så som familjeroll och arbetsroll, där prioriteringen kan vara olika. Den sista punkten handlar 

om i vilken utsträckning privatliv och arbete får avbryta varandra. (Kreiner, 2006) Det kan 
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också handla om arbetsplatsen och hur tillåtande den är för integration kontra segregation. 

Arbetsplatsen kan reglera arbetstider och möjligheten att ta med arbetet hem och så vidare. 

(Kreiner, 2006) 

  

Vid svårigheter med gränsdragning mellan arbete och privatliv kan det leda till en ökad risk för 

att arbetstagaren arbetar hela tiden och överallt. Oavsett vilken strategi som väljs för att dra 

gränsen, är så kallad gränskompetens avgörande för hur man lyckas. Gränskompetens innefattar 

att kunna avgöra själv när man är klar med sina arbetsuppgifter, att kunna arbeta och organisera 

sitt arbete självständigt och effektivt samt förmågan att säga nej och sätta gränser. En av de 

största riskerna mot balansen handlar om att man inte hinner med ordinarie arbete under 

arbetsdagen. Men om man lyckas upprätthålla sin önskade gräns mellan privatliv och arbetsliv, 

så minskar de negativa effekterna och man tenderar att bli mer nöjd över sin livsbalans och även 

sin arbetssituation. (Mellner, 2012) 

 

2.2 Psykosocial arbetsmiljö och organisationskultur 

2.2.1 Återhämtning 

Efter belastning kräver människan återhämtning, det är något som kommer instinktivt. 

Återhämtningen är viktig både för den fysiska och psykiska hälsan. Fysiskt behöver kroppen 

nedvarvning och psykiskt behöver människan få tillbaka en normal energinivå och känna sig 

utvilad efter att ha ansträngt sig mentalt och emotionellt. Återhämtningen kan ske på flera sätt, 

antingen en stunds vila eller en sammanhängande semester. Det kan även handla om att göra 

en annan sysselsättning än vad man är van vid. Senaste årens undersökningar av arbetsmiljön 

visar att människor fått svårare att koppla av och varva ner vilket gör att många har en konstant 

hög belastningsnivå, även under den tiden återhämtning bör ske. (Åkerstedt, 2012) 

 

Tidigare forskning tyder på att bland annat en aspekt som är verksam mot stress är fysisk 

aktivitet. Vid kontinuerlig fysisk träning har det framkommit att hjärnan kan reparera och 

återuppbygga skadade nervceller. Det är ändå mer hälsofrämjande att hålla den fysiska 

aktiviteten på en god nivå och inte träna för hårt och ansträngande, då det kan ge ett negativ 

effekt på hälsan vid stress. Det goda resultat som kommer med fysisk träning kan övergå till 

skadligt om den fysiska aktiviteten blir allt för inriktad på prestation. (Glise, Lindegård 

Andersson & Jonsdottir 2011) 
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2.2.2 Kultur och psykosocial arbetsmiljö  

Kontroll och inflytande över det egna arbetet bör betraktas som avgörande gällande att 

förhindra negativ stress. Kontrollen innebär att individen själv tvingas välja och prioritera men 

även dra gränser. Prioriteringar och val behöver göras mellan olika uppgifter, mellan arbete och 

privatliv, mellan egna och andras önskemål och ansvaret för vad som ska väljas och prioriteras 

kan i sig vara en stressfaktor. Kärnpunkten i resonemanget är att friheten som varit prisad och 

hyllad även gör arbetslivet mer gränslöst och stressfyllt. (Grönlund, 2007) 

 

Ett problem som kan uppstå om man ser till den psykosociala arbetsmiljön är närheten till 

kollegor och den sociala samvaron som arbetet erbjuder och som riskerar att urholkas om 

medarbetarna sällan är där. Behovet av direkt kontakt med sina arbetskamrater varierar givetvis, 

men behovet och nödvändigheten i att ses finns hos alla. Således bör medarbetare ta tillvara det 

bästa i gemenskapen som en arbetsplats ger såsom social stimulans och näring, utbyte av 

erfarenheter samt utveckling. (Forsebäck, 1996) 

 

Med hjälp av krav/kontroll/stöd-modellen som beskrivs i kapitlet nedan har en rad forskare 

granskat den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för olika stressrelaterade sjukdomar, men 

även psykiska besvär. Studier kring modellen visar oenigheter kring hur kontrollens 

stressdämpande effekt ska uppfattas. (Grönlund, 2007) 

 

2.3 Teoretiska modeller  

Krav/kontroll/stöd och Job Demand-Resource är två modeller som beskriver samband och 

förhållanden mellan stress och obalans. Krav/kontroll/stöd-modellen är relevant för studien då 

den kan beskriva hur olika tillstånd i individers förutsättningar att genomföra en arbetsuppgift 

kan ha effekter på den enskilda individens stressnivå och hälsotillstånd (Allvin et al., 2006). 

Job Demand-Resource är en modell som bygger på krav/kontroll/stöd men fokuserar mer på 

psykosocial arbetsmiljö och stress, vilket gör den relevant för oss, och pekar på att ansträngning 

och hårt arbete är anledningen till att det är obalans mellan krav och de resurser som individen 

har tillgodo för att hantera kraven (Boxall & Purcell, 2016). 

2.3.1 Krav/kontroll/stöd  

Krav/kontroll/stöd-modellen är en modell framtagen av Karasek och Theorell (1979) som 

förklarar förhållandet mellan de krav som ställs i arbetet och den kontroll som individen 
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upplever sig ha över sina arbetsuppgifter (Allvin et al, 2006). Karasek & Theorells 

krav/kontroll/stöd-modell (1990) visar individens relation mellan krav, kontroll och det stöd 

som individen får i sin arbetsmiljö. 

 

Begreppet krav innebär både psykiska och fysiska krav i arbetet som individen upplever ställs 

på denne och kan exempelvis vara tunga lyft, arbetstakt samt svårighetsgrad. (Karasek & 

Theorell, 1990) Begreppet kontroll kan uppfattas som delat i två aspekter, individens kompetens 

att utöva kontroll samt vardagsdemokrati. Den första delen handlar om individens möjlighet till 

att använda sin färdighet och känslan av att känna arbetstillfredsställelse. Om detta upplevs 

underlättar det för den anställda att känna kontroll över arbetet. Vardagsdemokrati handlar om 

den anställdes möjlighet till att påverka och fatta beslut som har att göra med sin egna 

arbetssituation. (Karasek & Theorell, 1990) Grönlund (2007) menar att ha kontroll över sitt 

arbete under lång tid har setts som en lösning då det gäller att förhindra negativ stress och 

arbetslivet ses alltmer som strukturlöst där flexibiliteten kommit att bli en källa till stress på 

grund av svårigheten att dra gränsen mellan arbete och privatliv. Vidare menar Grönlund (2007) 

att kraven i arbetet inte kan behärskas genom individens kontroll. Om individen upplever ett 

starkt självbestämmande kan det delvis förvärra dilemmat. Att ha kontroll kan innebära att 

individen måste sätta egna gränser mellan arbete och privatliv, vilket kan upplevas som en 

stressfaktor. (Grönlund, 2007) 

 

Begreppet socialt stöd beskrivs som att ha känslan av att vara uppskattad av kollegor och chefer 

på arbetsplatsen samt att det finns möjlighet till att få feedback på sina prestationer. Exempel 

på socialt stöd kan vara när individen känner att denne kan samspela med kollegor på 

arbetsplatsen. Socialt stöd kan vara emotionellt och instrumentellt och innebär att det sociala 

stödet grundas i relationen till kollegor och chefer samt i viljan att samarbeta med 

arbetskamrater. (Karasek & Theorell, 1990) 

 

I krav/kontroll/stöd-modellen har begreppet kontroll en central del genom att justera hur kraven 

i arbetet uppfattas. Förhållandet mellan krav och kontroll/beslutsutrymme kan resultera i fyra 

olika situationer. “Avspänd” är en kombination av låga krav och hög kontroll i arbetet och 

betyder att det finns utrymme för att arbeta i sitt tempo och påverka arbetet mycket. “Passiv” 

är den situation då individen har låg kontroll samt låga krav och innebär att det finns risk för att 

individen blir passiv och att kunskap, inlärning och produktivitet minskas. “Spänd” är en 

kombination av när kontrollen är låg och kraven i arbetet upplevs som höga (Karasek & 
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Theorell, 1990). Den fjärde situationen benämns “aktiv” och där är både kontroll och krav hög 

vilket innebär att individen presterar på en hög nivå. Den negativa stressen uteblir eftersom det 

är hög kontroll i arbetet och möjligheten att hantera stressen finns. Detta gör att denna typ av 

situation i arbetet motiverar individen till att lära eftersom den höga kontrollen utgör en frihet 

till att utnyttja sina kunskaper. (Karasek & Theorell, 1990) Grönlund (2007) menar att individer 

som har hög kontroll i arbetet ofta tar åt sig att arbeta övertid samt att det i hennes studie inte 

framkommer att det finns några negativa faktorer av att ha hög kontroll i arbetet. 

 

Det finns en del kritik mot krav-och kontrollmodellen kring vissa begränsningar i tillämpandet 

av modellen. Kritiken har tillkommit dels av en ökad arbetsbelastning som i sin tur leder till 

ökad psykisk kravnivå. Grönlund (2007) riktar kritik mot modellen där hon menar att den 

utvecklades i förhållande till ett “bundet arbete” vilket kan förklaras som motsatsen till det 

numera gränslösa arbetet. Således menar Grönlund (2007) att modellen inte är helt 

tillämpningsbar i dagens arbetsliv på grund av de nya mer gränslösa arbetsförhållandena. Den 

höga graden av kontroll som finns i dagens arbetsliv kan göra det än mer komplicerat att 

avgränsa sitt arbete, både mentalt och fysiskt (Grönlund, 2007) 

 

2.3.2 Job Demand-Resource 

Job Demand-Resource (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001), även förkortad 

JDR, är en modell som bygger på den modell som Karasek och Theorell (1990) benämner 

krav/kontroll/stöd. Boxall & Purcell (2016) menar att JDR-modellen kan ses mer som en 

stressmodell som antyder att ansträngning är svaret på att det är obalans mellan de krav som 

ställs på individen och de resurser som individen har för att hantera dessa krav. I denna modell 

ses deltagandet i arbetet som två genererande processer. Den första benämns som 

motivationsprocessen där man stimuleras av att få feedback på prestation, jobbkontroll och stöd 

av kollegor samt genom personliga resurser som beror på individen relaterat till motståndskraft. 

Den andra processen benämns hälsonedbrytandeprocessen och den uppkommer då arbetskrav 

blir för höga eller när arbetsbelastningen blir för krävande för individen. Om tid till 

återhämtning är otillräcklig eller upphör kommer energireserver hos individen att försakas, 

vilket kan leda till utbrändhet. (Boxall & Purcell, 2016)  

 

JDR-modellen kan vara ett bra analysverktyg i syfte att hitta eventuell obalans mellan krav och 

resurser samt orsakerna bakom dessa. Modellen kan även vara till hjälp för att tänka kring hur 

man skapar långsiktig hållbarhet i arbetssituationer i syfte att försöka få anställda till att må i 
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sitt arbete och ha en bra balans mellan arbete och privatliv. Det finns dock en komplikation 

avseende de anställda om en individ väljer självmant att överarbeta och är så inne i sitt arbete 

att den inte bekymrar sig om konsekvenserna som kan uppstå. Arbetsnarkomani är inte bara en 

börda för individen utan det är även en påfrestning för kollegor och familjemedlemmar som får 

hantera individens obalans då dennes arbete är individens välmående. (Boxall & Purcell, 2016) 

 

Det finns även en del kritik till Job Demand-Resource. Modellen innebär i dagsläget att hög 

belastning i arbetet leder till ohälsa och om tillräcklig tillgång till resurser finns leder det till att 

motivationen höjs hos de anställda och produktiviteten ökar. Modellen har trots sin tydlighet 

kring ohälsa även fått en del kritik. Dilemmat som framförts kring JDR är bland annat 

definitionen av och åtskillnaden mellan krav och resurser, införandet av personliga resurser, 

skillnaden mellan förlusten av god hälsa och motivationsprocessen samt modellens lämplighet 

utöver det individuella perspektivet. (Schaufeli & Taris, 2014) 

 

2.4 Hur ledarskapet kan påverka det flexibla arbetet  

Ledarskapet i en organisation påverkar hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs. Ledare 

måste ha kunskap om vad som främjar trivsel och vad som motarbetar den. Under en lång tid 

har bland annat vår arbetsmiljö kommit att forma det flexibla arbetet. Det som ses som positivt 

med det gränslösa arbetet är att du kan arbeta mer flexibelt och oberoende av tid och plats. På 

grund av ny teknik och ökat användande av smarttelefoner förkortas pauserna i vardagen när 

du exempelvis kan läsa din mail i väntan på bussen. (Elmholdt, 2015) Både ledares och 

medarbetares psykosociala arbetsmiljö påverkas i en allt mer högre takt och det är därmed 

viktigt att ledare och medarbetare tillsammans kommer överens om vad som är positivt 

respektive negativt i arbetsmiljön för att kunna göra förbättringar som gynnar alla. (Elmholdt, 

2015; Hjärnkoll, 2012) 

 

2.4.1 Hur ledare kan påverka den psykosociala arbetsmiljön  

Elmholdt (2015) och Unionen (2013) beskriver flera sätt som en ledare kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön på. Elmholdt (2015) nämner bland annat att ledaren kan påverka 

direkt med sin ledarstil genom att exempelvis uppmuntra arbete och coacha team till utveckling. 

Ledare kan även organisera arbetet på arbetsplatsen och omfördela arbetsuppgifter och resurser 

för att medarbetare exempelvis inte ska bli överbelastade. Det tredje sättet som Elmholdt (2015) 

beskriver är att det är viktigt för ledare att arbeta strategiskt med att utveckla den psykosociala 
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arbetsmiljön genom att exempelvis studera trivseln och tillfredsställelsen i arbetet. Oftast sker 

utvärderingar av resultat på dessa studier men på grund av okunskapen att arbeta vidare för att 

förbättra arbetsmiljön uteblir detta förbättringsarbete. Elmholdt (2015) och Unionen (2013) 

beskriver svårigheten i att detta arbete kräver både kunskap om arbetsmiljöarbete hos ledare 

och chefer samt en vilja att arbeta med dessa delar. Unionen (2013) menar att ledarskapet 

behöver bygga på tydlighet, förutsägbarhet, långsiktighet, engagemang och trygghet för att 

hjälpa till i den gränslösa arbetsmiljön.  

 

Myndigheten Handisam har i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 

genomfört en studie för att ta reda på vad chefer har för kunskaper om psykisk ohälsa 

(Hjärnkoll, 2012). Studien visar att chefer vanligtvis underskattar hur vanlig den psykiska 

ohälsan är i arbetslivet men den visar även att chefer som har goda kunskaper för att hantera 

situationen har genomgående bättre attityder. Vidare visar studien att chefer som inte vet om 

de har anställda med psykisk ohälsa att bara 40 procent har rutiner för hur chefer ska agera när 

deras anställda får problem med sin psykiska hälsa. (Hjärnkoll, 2012) Således är det väsentligt 

att chefer i organisationen har goda kunskaper om arbetsmiljön och för en ständig dialog med 

sina anställda kring riktlinjer att arbeta efter. Det är också viktigt att riktlinjerna formuleras 

tillsammans med medarbetarna för att främja medbestämmande och inflytande för att motverka 

den psykiska ohälsan. (Tengblad, Hällstén, Ackerman, Velten, 2007) Även Yukl (2012) menar 

att anställda har ett högre engagemang om de har en bra relation med sin chef och får vara med 

och påverka.  

 

2.4.2 Ledarens ansvar 

Unionen (2013) menar att dagens chefer är helt avgörande för att det nya flexibla arbetet ska 

fungera. De ansvarar för både organisationens och medarbetarnas utveckling och ledarskapet 

måste således anpassa sig till kraven som ställs idag. När gränserna mellan arbetsplats och 

arbetsdag suddas ut måste ledarskapet kompensera i en ökad tydlighet i vad som förväntas och 

hur medarbetare bedöms. Svårigheten ligger i att det blir allt svårare att avgöra när ett arbete är 

slutfört vilket ytterligare belyser vikten av ett gott ledarskap som stöttar. (Unionen, 2013) Både 

Yukl (2012) och Unionen (2013) belyser svårigheten i att vara chef i dagens arbetsliv. Många 

chefer är hårt pressade med hög arbetsbelastning från både medarbetare och arbetsgivare 

(Unionen, 2013). Yukl (2012) menar att det flexibla arbetslivet kanske är än mer påtaglig för 

cheferna, som ska hantera en otydlig organisation men starka, självständiga medarbetare 

samtidigt som de har en hög arbetsbelastning. Unionen (2013) menar att man kan hjälpa chefer 
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genom att ge dem gedigna kunskaper om arbetsmiljö, risk- och friskfaktorer samt hur man 

bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Unionen (2013) menar också att det bör tas fram 

ledarskapsprogram som gör att chefer klarar av de nya kraven som arbetslivet ställer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

3. Metod 

I det här kapitlet presenteras val av forskningsansats och urval. Därefter beskrivs 

forskningsetik, genomförande av studien, analysprocess samt studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Avslutningsvis redovisas en metoddiskussion. 

 

3.1 Val av metod 

Studien utgår från en kvalitativ metod. En kvalitativ metod innebär att forskaren utifrån 

intervjupersonernas perspektiv och tidigare erfarenheter försöker att förstå dess tankar, 

värderingar och känslor (Kvale & Brinkmann, 2014). Med en kvalitativ undersökning kan man 

få en mer utförlig bild av respondenternas uppfattning om ämnet genom att gå mer in på djupet 

och ställa följdfrågor och ge respondenterna tillfälle att formulera öppnare svar (Denscombe, 

2009). Trost (2010) menar att när man gör en undersökning om ett område som rör människors 

uppfattning om någonting är det mest lägligt att genomföra en kvalitativ metod. Vi som 

författare till den här studien har därmed valt att insamla vårt material genom att göra intervjuer 

eftersom vi har valt att undersöka hur chefer ser på ett flexibelt arbetsliv och möjligheten att 

arbeta oberoende av tid och plats. 

 

Då vi under studiens gång rört oss mellan teori- och empiriinsamling får studien en abduktiv 

ansats, vilket Trost (2010) beskriver som en kombination av induktiv och deduktiv ansats. 

Induktiv ansats betyder att forskaren kommer fram till en mer generell slutsats utifrån enstaka 

händelser medan deduktiv ansats grundar slutsatsen utifrån existerande teori (Trost, 2010). 

 

3.2 Forskningsansats 

Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att vi är intresserade och 

angelägna att få veta respondenternas subjektiva känsla och upplevelse av flexibelt arbete. En 

hermeneutisk forskningsansats uppmärksammar att försöka begripa individers agerande genom 

att tillämpa ett tolkande perspektiv. Varje individ ses som unik och den har själv ett ansvar för 

sin handling och existens. Således framhävs en tolkningsprocess i det hermeneutiska 

perspektivet där tolkningen görs och sedan fördjupas genom att delarna leder till helheten. När 

delarna samarbetar med helheten skapas mer förståelse och en fördjupad kunskap. (Boolsen, 

2007; Patel & Davidsson, 2003) Således menar vi att det hermeneutiska perspektivet bidrar till 
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att ge oss mer kunskap kring frågor som exempelvis vad, hur och varför, trots att forskarens 

egna insikt kan påverka tolkningsprocessen (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.3 Urval och urvalskriterier 

Denscombe (2009) beskriver att principen med urval är att det är möjligt att skapa korrekta och 

rimliga slutsatser utan att behöva samla data från samtliga individer i en forskningsgrupp. För 

studien har semistrukturerade intervjuer genomförts tillsammans med sex chefer som valdes 

genom ett bekvämlighetsurval. Detta på grund av möjligheten att nå de personer som vi vet har 

ett flexibelt arbete samt ett behov av gränsdragning mellan arbete och privatliv. Kriterierna för 

deltagarna i studien blev således att de skulle ha en chefsposition samt erfarenhet av flexibelt 

arbete i någon form och erfarenheter av att hantera det för att behålla en god hälsa. Denscombe 

(2009) menar att semistrukturerade intervjuer har en fördel i flexibiliteten där deltagaren kan 

svara öppet på frågor utifrån en intervjuguide. Därav har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer, för flexibiliteten och det öppna förhållningssättet som vi tror är 

ett bra alternativ till studien. 

 

3.4 Forskningsetiska aspekter 

Enligt forskningsetiken har vi meddelat de personer som deltog i den kvalitativa 

undersökningen om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De fyra principerna finns till för att guida och tydliggöra vilka etiska 

skyldigheter som finns för forskare. Informationskravet handlar om att deltagarna i studien får 

information om undersökningens syfte och innehållet i undersökningen samt att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta 

samtycke från deltagarna. Här finns vissa skillnader beroende på vilken typ av undersökning 

som genomförs. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagare i studien inte ska kunna 

identifieras utifrån information som lämnats. Uppgifterna som lämnats ska vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in 

om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. (Denscombe, 2009; 

Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Vi har hanterat dessa principer genom att informera respondenterna om att deras delaktighet 

var frivillig och att de hade möjligheten att avbryta intervjun om så önskas. Detta genomfördes 

genom ett informationsbrev som sändes med i förfrågan om deltagande i studien samt vid 
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intervjutillfället. Information som framkom under studien hanteras konfidentiellt, det vill säga 

syftar till anonymitet och respondenterna informerades om studiens avsikt samt vad 

informationen skulle nyttjas till. (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014) Utöver de etiska 

principerna tror vi på att använda eget ansvarstagande och sunt förnuft genom studien samt att 

respektera deltagarna och informera och hantera deras uppgifter på ett betryggande sätt. 

 

3.5 Genomförande 

Genom ett bekvämlighetsurval kontaktades chefer som vi vet har ett flexibelt arbete med en 

förfrågan om deltagande i studien. Förfrågan innehöll även ett informationsbrev (se bilaga 1) 

med en beskrivning av studiens syfte samt de forskningsetiska principerna. De chefer som valde 

att delta i studien kontaktades därefter för att bokas in till ett intervjutillfälle.  

 

Denscombe (2009) redogör för att planering och förberedelse är en viktig ståndpunkt inför en 

intervju och det är ovanligt att en forskare går in i en intervju oförberedd och utan någon 

egentlig strategi. Innan intervjuerna genomfördes med deltagarna i studien utförde vi därmed 

en pilotintervju för att testa vår semistrukturerade intervjuguide samt för att möjliggöra för en 

så tillförlitlig studie som möjligt. Detta för att undvika för ledande frågor eller frågor som inte 

tillför något till syftet. Pilotintervjun önskades även bidra till att utveckla intervjuguiden för att 

främja så öppen och ärlig respons som möjligt samt att vi som författare till den här studien 

skulle utforma ett samspel i intervjun och känna en trygghet i situationen. 

 

För studien har sedan semistrukturerade intervjuer genomförts tillsammans med sex chefer som 

har en koppling till våra frågeställningar. Innan intervjun började informerades respondenterna 

om de forskningsetiska principerna samt om att deras delaktighet i studien var frivillig och att 

de hade möjligheten att avbryta intervjun om så önskades. Intervjuerna pågick i cirka fyrtio 

minuter med vardera chef och hölls i ett avskilt rum på företagen där de arbetar. Där fick de 

besvara frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga 2) samt följdfrågor som kunde uppstå. Den 

ena av oss var samtalsledare under intervjun medan den andre observerade kroppsspråk hos 

respondenten. Vid kvalitativ forskning finns möjligheten att spela in och filma en intervju vilket 

Kvale & Brinkmann (2014) menar gör det lättare att sedan kunna analysera intervjun genom att 

se ett ansiktsuttryck eller höra tonfall hos respondenten. Efter förfrågan togs denna möjlighet i 

anspråk och intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas och på så vis kunna 

bearbetas djupare. 
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3.6 Analys och databearbetning 

Analys beskrivs av Backman (2008) som att sammanställa, strukturera och förtydliga data efter 

genomförd datainsamling. Då syftet med studien är att studera hur chefer upplever det flexibla 

arbetet har vi inriktat oss på att analysera respondenternas tolkningar av begreppet och den 

faktiska betydelsen i det de säger. Därmed utgår vår analys från den metod Denscombe (2009) 

beskriver som innehållsanalys, vilket innebär att forskaren får hjälp med att analysera och 

utveckla exempelvis information som framkommit under intervjuer. 

 

Trost (2010) redogör för tre steg i arbetet med att bearbeta data; insamling av data, analys av 

data samt tolkning av data. Dessa tre steg måste inte komma i ordning utan kan ske parallellt 

med varandra eftersom en del tolkningar och analys kan ske redan under intervjuns gång (Trost, 

2010). Redan vid intervjuguidens utformning delades denna in i olika teman för att senare göra 

arbetet med det insamlade materialet lättare och mer överskådligt, vilket Bryman (2011) 

rekommenderar.  

 

När data har strukturerats beskriver Denscombe (2009) vikten av att lära känna sitt material för 

att hitta de koder som passar bäst in på den data man samlat in. Kvale & Brinkmann (2014) 

menar att en transkribering gör materialet lättare att analysera och hantera för forskaren 

eftersom ljud omvandlas till text och gör materialet mer överskådligt. Backman (2008) menar 

att det även gäller att planera i god tid i förväg genom att kategorisera och införa teman och 

begrepp i protokollet för intervjun för att sedan underlätta sammanställningen av resultatet. Vi 

har därmed börjat med att transkribera det insamlade materialet från intervjuerna och sedan 

analyserat det genom att färgkoda efter de teman vi haft. Detta för att lära känna materialet och 

bilda oss en djupare förståelse för innehållet och sammanhanget i våra intervjuer (Denscombe, 

2009). 

 

3.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Begreppen tillförlitlighet och trovärdighet används ofta vid kvalitativ forskning. Tillförlitlighet 

redogör för om forskaren har genomfört en giltig och komplett forskningsprocess medan 

begreppet trovärdighet redogör för om studien presenterar en rättvis bild av det som undersökts. 

(Bryman, 2011) Denscombe (2009) beskriver att det är viktigt att kunna verifiera sin forskning 

vilket för forskaren går ut på att kunna konstatera och bevisa trovärdigheten i sitt resultat för att 
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finna en tilltro till utfallet av studien. Det understryks därmed att trovärdigheten i alla studier är 

väsentlig, oavsett om de är kvantitativa eller kvalitativa (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Denscombe, 2009). 

 

Ett annat begrepp som Denscombe (2009) beskriver är generaliserbarhet, vilket innebär att den 

yttre trovärdigheten också måste kunna tillämpas på resultat i andra förhållanden. Kvale & 

Brinkmann (2014) tar upp kritik i relation till den kvalitativa metoden och redogör för att 

resultaten är besvärliga att framställa allmänt tillämpliga samt att tillförlitligheten anses låg. 

Det är inte lika relevant att generalisera resultatet i en kvalitativ studie som det anses vara vid 

en kvantitativ studie, därmed menar vi att metoden ur denna synpunkt inte bildar något 

motstånd eftersom syftet med studien är att studera det flexibla arbetslivet hos chefer och de 

gränsdragningsstrategier som används för att hantera det. Därmed får vi mer förståelse för 

respondenternas subjektiva känsla och upplevelse av flexibelt arbete.  

 

Ett annat begrepp som Bryman (2011) beskriver är överförbarhet, vilket handlar om hur pass 

användbart studiens resultat är i andra situationer och miljöer. Vi upplever att studien som 

genomförts kan bidra med en ökad förståelse kring gränsdragningsstrategier i flera branscher 

och organisationer vilket gör studien överförbar till en viss del, då respondenterna bidragit med 

olika tankar och åsikter och således även gett en bred bild kring ämnet. 

 

3.8 Metoddiskussion 

För att samla in material och genomföra studien valdes en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till valet av denna metod grundar sig i viljan att veta 

mer om respondenternas upplevelser, erfarenheter och känslor angående flexibelt arbetsliv och 

gränsdragningsstrategier. En av möjligheterna med kvalitativ metod är att man som forskare 

har en större möjlighet att skapa en djupare förståelse för det man vill undersöka (Denscombe, 

2009). En kvalitativ metod lämpade sig bäst då studien ville nå fram till respondenternas 

personliga upplevelse och bild av ämnet. Vid användning av kvantitativ metod är det svårare 

att nå de mer personliga fenomenen. I en studie som Allvin et al., (1998) genomförde om 

flexibelt arbete valdes det, liksom i denna studie, en kvalitativ metod med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. 
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På grund av studiens syfte valdes respondenterna av ett bekvämlighetsurval. Det gav en 

möjlighet att nå de personer som har ett flexibelt arbetsliv samt behöver dra gränser för att 

behålla hälsan och balansen långsiktigt. Likväl skulle resultatet av studien kunnat bli 

annorlunda om studien genomförts i ett annat sammanhang, om ett annat urval tillämpats eller 

om triangulering hade valts som metod. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att genomföra en intervju lätt kan jämföras med att föra ett 

vanligt samtal med en person vilket gör att när man sedan som forskare ska sammanställa 

resultatet så uppkommer följdfrågor, vilket är en risk för en oerfaren forskare. (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi anser att svaren kan variera bland respondenterna beroende på vilken 

förförståelse de har för ett begrepp samt vilken erfarenhet de har sedan tidigare. Respondenterna 

kan antingen ha lättare eller svårare att besvara en fråga beroende på hur mycket kunskap de 

har kring flexibelt arbete och svarar därmed hur de upplever begreppet vid tidpunkten för 

intervjun.  

 

En svaghet som kan identifieras med kvalitativ forskning är sammanställningen av den stora 

mängd data som samlas in. Det kan handla om skrift som dokumenterats vid själva 

intervjutillfället och dessutom oftast flera timmars bandade intervjuer. En utmaning med 

transkribering är att det kan vara besvärligt att uppfattar vad respondenten säger samt att ett 

uttalande inte alltid är fullständigt eller har en avslutad mening. 
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4. Empiri och Analys 

I det här kapitlet redovisas resultatet från intervjuerna och analyseras utifrån teorin. Utifrån 

studiens frågeställningar finns fyra huvudteman som är; flexibilitet i arbetslivet, balans 

mellan krav/kontroll/stöd, förhållandet mellan arbete och privatliv samt 

gränsdragningsstrategier.  

 

4.1 Flexibilitet i arbetslivet utifrån ett chefsperspektiv  

Det första temat som presenteras är flexibilitet i arbetslivet. Under intervjuerna fick 

respondenterna svara på frågor såsom vad flexibelt arbetsliv betyder för dem i deras yrke, om 

de ser någon positiv eller negativ term med att ha ett flexibelt arbete samt om möjligheten finns 

att anpassa arbetstiderna. Samtliga respondenter har eget ansvar över sin arbetstid och 

möjligheten att kunna anpassa den genom att exempelvis utnyttja flextid. 

 

4.1.1 Flexibiliteten uppskattas genom fysisk rörlighet och fria arbetstider 

Samtliga respondenter gillar den flexibilitet som deras respektive arbete erbjuder och ingen av 

dem verkade ha några direkta kritiska kommentarer till flexibiliteten i arbetet. Allvin et al. 

(1998) menar att flexibiliteten anses som positiv på grund av egenkontrollen i arbetet, 

möjligheterna till att själv kunna bestämma var arbetet utförs samt att lärandet blir mer 

konstruktivt. En respondent svarade såhär när denne fick tänka fritt kring vad ett flexibelt 

arbetsliv betyder: 

 

“tänker att det dels är flexibilitet mellan arbetsliv och privatliv, så flexibla arbetstider 

bland annat. Att man kan gå och komma som man vill, sen tänker jag att det är mycket 

eget ansvar på jobbet, att man inte blir detaljstyrd och att man får lägga upp sitt eget 

arbete som man vill” [r1] 

 

En annan respondent uttryckte:  

 

“Jag tänker att ett flexibelt arbetsliv gör att man inte är fast på ett ställe, det ger en möjlighet 

att vara flexibel i vart man bor och väljer att jobba, att man kan flytta och så.” [r4] 

 

Möjligheten att kunna anpassa arbetstiderna genom att exempelvis utnyttja flextid var flera 

respondenter positiva till. Flextid är ett omtalat begrepp idag som kommit att bli allt mer 
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omtyckt på grund av att det underlättar möjligheten att balansera arbete och privatliv (Mellner, 

2012; Grönlund, 2007). En respondent uttryckte: 

 

“vi har kontorstider som jag antar att de flesta har, det betyder 8-5 i vår värld... men jag 

arbetar nästan aldrig den tiden utan jag börjar lite tidigare för att kunna sluta tidigare... det 

funkar utmärkt och finns det tillfällen jag behöver finnas tillgänglig lite längre så kan jag ju 

alltid ta mobilen till hands eller ha ett möte hemifrån över datorn” [r6] 

 

4.1.2 Det finns dock nyanser i flexibiliteten 

Flexibiliteten har dock gränser än så länge och anses inte svartvit, utan både och. Samtliga 

respondenter menar att de är bundna av möten på arbetsplatsen, morgonmöten där man stämmer 

av och går igenom dagen är den vanligaste formen som alla tar upp. Samtidigt uttrycker alla 

respondenter att de kan komma ifrån det mötet vid enstaka tillfällen men i regel bör de vara på 

plats. En respondent säger: 

 

“...sen har vi möten som ligger från åtta till fyra ungefär så det är klart att någonstans 

förväntas det ju av mig att jag ska vara här den tiden... men annars kan jag bestämma själv, 

och vill jag hoppa ett morgonmöte så kan någon annan ta den platsen åt mig.” [r3] 

 

Samtliga respondenter är övertidsavlösta eftersom de har flextid. Att vara övertidsavlöst 

betyder att extra ersättning för övertidsarbete är bortförhandlad då cheferna själva får bestämma 

över sin arbetstid. För respondenterna innebär att vara övertidsavlöst att det förväntas av dem 

att de arbetar den tid som krävs för att hinna med arbetet. Forsebäck (1996) menar att arbetets 

gränser och regelverk har förfinats, vilket ställer högre krav på individen att hantera och fördela 

sin tid mellan arbete och privatliv. Om respondenterna hinner med sina arbetsuppgifter under 

arbetstid råder det skilda meningar om. En respondent svarade: 

 

“... eftersom jag har jobbat här så länge så vet jag ganska enkelt hur jag ska planera för att 

hinna med och samtidigt ha tid för sånt som dyker upp. vi jobbar ju med (...) och då kan saker 

hända hela tiden som man måste ta tag i ... och det är såklart svårt att planera för. Men 

annars tycker jag att jag kan planera min tid och mina arbetsuppgifter efter hur det ser ut och 

vad jag vill.” [r3] 

 

En annan respondent uttrycker sig såhär när vi frågar om arbetet hinns med under arbetstid: 
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“nej nej, skulle jag göra allt och inte ha ett släp någonstans, det hinner man inte, för det är 

väldigt mycket som man ska göra, det handlar om prioritering och det är väl det som är svårt 

att lära sig i början, att prioritera, men vissa saker... jag gillar ju egentligen inte att ha saker 

ogjorda, men det är något man måste lära sig för annars så är man ganska körd” [r4] 

 

Möjligheterna till att styra över sitt eget arbete gällande tid och rum var något alla uppskattar. 

Men de negativa aspekterna som kan bli en konsekvens av det flexibla arbetet diskuterades 

däremot av några respondenter. Allvin et al. (2006) belyser att svårigheten i det flexibla arbetet 

idag mycket ligger i att förväntningarna ökar från både arbetsliv och privatliv då ansvaret ligger 

på individen att planera när, var och hur arbetet ska utföras. En respondent uttrycker sig såhär 

under dess eget yrke kopplat till flexibelt arbete: 

 

“...det är ju också en del av att vara (...), i och med att jag har skift och nattpersonal, så kan 

dom ju alltså höra av sig 24 timmar om dygnet.” [r2] 

 

4.2 Balans mellan krav/kontroll/stöd 

Det andra temat som presenteras är balans mellan krav/kontroll/stöd. I dagens flexibla arbetsliv 

finns oftast en hög grad av kontroll då individen själv kan styra över sin arbetstid. Detta kan 

leda till en svårighet att avgränsa sitt arbete, både fysiskt och mentalt, vilket yrkar på vikten av 

en balans mellan krav/arbetsbelastning, kontroll över arbetsuppgifter samt stöd från 

omgivningen. (Grönlund, 2007) Frågor som respondenterna fick svara på under intervjuerna 

var bland annat om arbetstempot varierade, om de hinner med sina arbetsuppgifter under 

arbetstid, om de känner krav på att arbeta utanför arbetstid samt om arbetsgivaren gör någonting 

för balanseringen mellan arbete och privatliv. 

 

4.2.1 Upplevelsen av krav och kontroll. Finns det en balans?  

Respondenterna upplever mestadels inget problem med att vara tillgänglig dygnet runt, men det 

kan vara ett problem i perioder. Ibland är arbetsbelastningen högre än vanligt och då krävs 

också en annan typ av återhämtning för att orka med. Flera respondenter menar att det inte är 

optimalt eller fungerande i längden att vara tillgänglig dygnet runt och att det är viktigt att det 

kommuniceras från ledningen vad som gäller angående deras tillgänglighet. 
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Samtliga respondenter är i behov av att ha hög kontroll och inflytande över sina arbetsuppgifter 

då de själva styr över sin arbetstid. Grönlund (2007) menar att kontrollen gör att individen själv 

förmås prioritera och dra gränser, vilket i sig kan vara en stressfaktor. Flera respondenter 

nämner att de har en hög kontroll i sitt arbete samt en balans mellan arbete och privatliv, trots 

det ger flera av dem uttryck för stress och psykisk ohälsa vid hög arbetsbelastning. 

 

“När jag inte hinner med påverkar det mig negativt, det är mest en inre stress och 

prestationsångest som dyker upp och måste hanteras.” [r5] 

 

“... jag har också haft problem med att jobba för mycket, då har flexibiliteten inte varit positiv 

utan jag har jobbat för mycket och inte hittat någon balans.” [r3] 

 

Utifrån flera respondenters svar kan vi identifiera stundtals hög arbetsbelastning. Den upplevs 

på skilda sätt beroende på om kontrollen över arbetsuppgifterna är hög eller låg. Karasek & 

Theorell (1990) beskriver utifrån sin modell att om individen har låg kontroll samt höga krav 

finns en risk för psykisk ohälsa, vilket kan jämföras med hälsonedbrytandeprocessen i JDR-

modellen (Boxall & Purcell, 2016). Den negativa stressen uteblir däremot när individen istället 

har hög kontroll över sina arbetsuppgifter och att det då kan motivera till att lära och utnyttja 

sina kunskaper mer (Grönlund, 2007). Två respondenter uttrycker: 

 

“Där har jag en regel, att så länge jag tycker att det är kul att gå hit då vet jag ju att jag kan 

ha en hög belastning, känner jag inte att det är roligt då måste jag dra ner på belastningen 

och då bör man kanske... om det är längre... det kommer alltid perioder då man känner att det 

inte var så kul idag, men är det en längre period då får man ju börja tänka över, att okej vad 

ska jag göra...” [r4] 

 

“... i och med att vi är i en producerande del, händer det någonting här ute, då måste man 

agera direkt.… och oftast så har man ju en sådan period när man till exempel har 

utvecklingssamtal och lönesamtal... och då kommer ju det där uppe på allting... Dom måste ju 

också göras, och då blir det ju så, då väljer man ju inte själv hur mycket arbetsbelastning 

man har, utan då blir det lite vad det blir.” [r2] 
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4.2.2 Betydelsen av stöd för att hantera det flexibla arbetslivet som chef 

Samtliga respondenter trivs i sitt arbete som chefer och några berättar att det finns tillgång till 

stöd från arbetsgivaren om så önskas. Karasek & Theorell (1990) beskriver vikten av att få stöd 

samt återkoppling på sina prestationer i arbetet. Den psykosociala arbetsmiljön blir alltmer 

påtaglig hos medarbetare och chefer och Elmholdt (2015) menar att det är viktigt att 

kommunicera hur arbetsmiljön upplevs för att kunna göra goda förbättringar. En respondent 

[r1] nämner att på dennes arbetsplats har de regelbundna avstämningar med de anställda, även 

chefer, där de går igenom arbetsbelastning, mående samt arbetsmiljö. En annan respondent 

påtalar att denne är noga med att prata med de andra cheferna på arbetsplatsen om just psykisk 

ohälsa eftersom det är självupplevt. Respondenten uttrycker: 

 

“... det var nog inte jättelångt ifrån att jag fick mig en psykisk ohälsa där men... det var inte... 

men jag hade tydliga tydliga tecken, och det gick för långt, och jag försöker prata hela tiden 

om det...” [r4] 

 

Flera respondenter berättade om det stöd de får från arbetsgivaren i olika former, bland annat 

från företagshälsovård, men att det på flera nivåer finns brister i stödet som behöver utvecklas. 

Elmholdt (2015) och Unionen (2013) menar att det krävs både kunskap om arbetsmiljöarbete 

hos ledare och chefer samt en vilja att arbeta med dessa punkter för att hjälpa till och ge stöd i 

det flexibla arbetslivet. Hjärnkoll (2012) visar i sin studie att flera chefer inte ens vet om de har 

anställda med en psykisk ohälsa och att ett stort antal av dem inte vet hur det ska hanteras, vilket 

belyser vikten av att ha kunskap om arbetsmiljön samt en regelbunden kommunikation om 

detta. En respondent lyfter vikten av att chefer inom organisationen behöver prata med varandra 

om hur de upplever saker och ting samt hur de hanterar det för att undvika att göra snedsteg. 

Det påtalas även att chefer bör bli bättre på att hjälpa varandra om man hamnat snett och är 

påväg mot en psykisk ohälsa.   

 

“...vi är väldigt duktiga på om någon blir skadad och skär sig och så... men är det någon som 

går in i väggen så... okej... det finns inte ens med i statistiken, så det är... det kommer man ju 

börja jobba med någon gång, men vi får se när det blir.” [r4] 

 

Unionen (2013) anser att idag är chefer helt och hållet avgörande för att det flexibla arbetslivet 

ska klaffa och det behöver kommuniceras mer tydligt vad som förväntas av var och en, vilket 

visar på att det är viktigt med stöd och ett bra ledarskap. Flera respondenter påtalar att det finns 
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vissa skillnader i det stöd du kan få från chef och arbetsgivare. En respondent anser att det kan 

bero på vem du har som närmaste chef. 

 

“Det finns ju chefer som inte riktigt har den här person-känslan, och där tror jag att det kan 

bli lite svårare, för dom kanske inte känner av om det är någon som jobbar för mycket, eller 

mår dåligt eller så. Då kan det bli svårt att komma in med dom här små knepen på samma 

sätt, medan andra har en jätte-förmåga att känna av. Dom som inte klarar av att säga nej är 

ju dom som tycker det är kul och är engagerade, och så tror man ju, men vadå, den personen 

ser ju ut att trivas jättebra, sen rätt som det är blev det för mycket.” [r2] 

 

Respondenterna nämner även vikten av att få stöd hemifrån och på ett mer personligt plan. Stöd 

från familj och vänner anser de gör det möjligt att lättare hitta en balans mellan arbete och 

privatliv under de perioder då det kan vara hög belastning i arbetet. Respondenterna menar att 

när arbetet är roligt kan det vara svårt att stanna av och känna efter hur arbetsbelastningen 

upplevs, vilket Grönlund (2007) anser ofta leder till övertidsarbete. Boxall & Purcell (2016) 

menar att arbetsnarkomani inte bara drabbar individen utan även närstående som får hantera 

denna obalans mellan arbete och privatliv. Här menar därmed respondenterna att det är viktigt 

att ha stödet från anhöriga som kan säga till om det ser ut att gå mot något ohållbart. En 

respondent uttrycker: 

 

“Sen har jag en sambo också som hjälper mig mycket... hon märker ju på mig när och om det 

är något, så då säger hon släpp det. Det är ju svårt att se det på personer här men de som ser 

det lättast det är ju omgivningen.” [r4] 

 

4.3 Förhållandet mellan arbete och privatliv ur ett chefsperspektiv 

Det tredje temat som presenteras är förhållandet mellan arbete och privatliv. Här fick 

respondenterna frågor om balansen mellan privatliv och arbete, livspusslet samt vad som är 

viktigt för att de ska uppleva tillfredsställelse i situationen mellan arbete och privatliv.  

 

Enligt respondenterna blir gränsen mellan privatliv och arbetsliv mindre tydlig när arbetet blir 

mer flexibelt. Med tekniken kommer också flexibiliteten att kunna arbeta på annan plats, vilket 

gör att hemmet inte längre betyder privatliv automatiskt (Allvin et al., 2012). Många pratar om 

att lämna kvar sina verktyg som dator och mobil på arbetet för att kunna hantera det på ett bättre 
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sätt. Flera av respondenterna har haft som vana att läsa mailen på kvällen men det är något som 

de också aktivt valt att plocka bort på grund av stressen det kan medföra i perioder. En 

respondent uttrycker sig dock:  

  

“Jag vet att många har svårt att låta bli mailen och jag kan inte heller låta bli att titta på 

kvällen. Men jag känner att jag fixar det, jag ser bara att jag har fått något men det där bryr 

jag mig inte om. Är det något akut däremot, då vet jag ju att jag har fördelen att se och kunna 

ta tag i det. Så för mig är det en fördel” [r2] 

 

4.3.1 Balansen mellan arbete och privatliv är viktig   

Förhållandet mellan arbete och privatliv handlar för de flesta respondenterna om en balans. 

Många känner att flexibiliteten ibland kan leda till en sämre balans men efter att ha lärt sig 

hantera det i stressiga perioder blir det också lättare att hantera i det mindre stressiga perioderna. 

Precis som Allvin et al., (2006) uttrycker så ligger ansvaret för att hantera det flexibla arbetet 

alltmer på individen. Det lägger också en stor press på individens egna förmåga och prestation 

(Allvin et al., 1998) vilket stämmer väl överens med det respondenterna uttrycker. 

Chefspositioner med personalansvar innebär också enligt alla respondenter att man 

bör/förväntas vara tillgänglig utanför sina normala arbetstider. En respondent uttrycker:  

 

“.. nej eller ja, jag vet att det är ett krav fast man kanske inte... nej men det förväntas nog av 

oss, det förväntas och då är det ett krav... så jag definitivt behöver jag finnas tillgänglig 

utanför min ordinarie arbetstid.” [r4] 

 

4.3.2 Förväntningar på chefer att vara tillgänglig utanför arbetstid  

Det verkar vara en dubbel uppfattning om förväntningar/krav att arbeta utanför sin arbetstid. 

Respondenterna uttrycker dels att ingen säger åt dem att finnas tillgängliga men att det ändå 

förväntas och nästan krävs av dem. Flexibiliteten i deras arbeten, vilket alla nästan uteslutande 

är positiva till, medför också konsekvensen att det förväntas att dem arbetar hemifrån när det 

behövs. Här ligger svårigheten som Mellner (2012) uttrycker, att det flexibla arbetet leder till 

en ökad risk att arbetstagaren arbetar hela tiden och överallt, utan gränser, vilket ökar risken för 

stress och ohälsa. Respondenterna svarar att det bland annat är självvalt men även påtvingat 

vilket gör svaret dubbelt. Här kan organisationen vara med och påverka genom att reglera 

möjligheten till flexibelt arbete (Kreiner, 2006) men det handlar även om individens egna 
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gränskontroll (Mellner, 2012). Såhär uttrycker sig en respondent om förhållandet mellan arbete 

och privatliv: 

 

“För att må bra måste jag ha en gräns där emellan. Jag har svårt att släppa jobbet av olika 

anledningar när jag vet att det finns mer att göra. Därför är förhållandet mellan arbete och 

jobb extra viktigt för mig och jag jobbar också med att hantera balansen där. För visst är det 

väl ganska typiskt, att när man har en bra balans så sköter det sig självt men när det blir lite 

övermäktigt blir man ofta överrumplad och är i större behov av någon gräns. Jag ser därför 

till att sköta det bra, oavsett arbetstempo, för att hålla i längden” [r5] 

 

4.3.3 Individuellt ansvar att hantera förhållandet mellan arbete och privatliv 

Respondenterna är eniga i att det är det individuella ansvaret att hantera förhållandet mellan 

arbete och privatliv. Samtidigt som de känner att det krävs/förväntas av dem att vara tillgänglig 

utanför arbetstid talar dom också om att sätta upp egna gränser för att hantera det. Mellner 

(2012) talar om vikten av att ha en egen hög gränskontroll. Om man kan upprätthålla sina 

önskade gränser mellan privatliv och arbetsliv så minskar de negativa effekterna och man blir 

mer nöjd över sin balans (Mellner, 2012). En respondent säger såhär kring det: 

 

“.. Man måste ju bli duktig på att lära sig att stänga av och sätta upp egna gränser för att 

hantera flexibiliteten och få någon ledig tid. Till exempel har jag känt ibland, om jag har 

mycket att göra... att jag borde ta med datorn hem men sen har jag tänkt att nej, jag behöver 

ha ledigt, jag behöver ha något mellan arbete och privatliv för att fungera i längden.” [r1] 

 

Trots att respondenterna känner förväntningarna av att finnas tillgänglig efter arbetstid är det få 

som säger att det stör dem eller påverkat dem negativt. Det kan enligt Mellner (2012) handla 

om gränskompetens, vilket är avgörande för hur man lyckas med balansen. Respondenterna har 

alla under något tillfälle/period arbetat hemifrån på kvällar eller helger men då har de 

kompenserat med att arbeta mindre i perioder som tillåter. Åkerstedt (2012) menar att 

återhämtningen är vital efter en period med högt arbetstempo, den kan ske på flera sätt men den 

behövs, både för den fysiska och psykiska hälsan. En respondent resonerar såhär kring det:  

 

“En vanlig period. det är väl klart att jag det blir mer än åtta timmar om dagen, det blir det 

ju, för jag är väl lite dålig på att stänga. Det är väl en svaghet jag har, att jag fortsätter att 

tänka och kanske tar något samtal och göra några saker som jag kommer på på kvällen som 
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jag egentligen borde strunta i eller bara ta dagen efter... så det är väl mer än åtta timmar, det 

är klart det är” [r4] 

 

4.4 Gränsdragningsstrategier 

Det fjärde och sista temat som presenteras är gränsdragningsstrategier. Här fick respondenterna 

frågor som hur det skiljer mellan arbete och privatliv, om de har något speciell strategi eller 

ritual för att skilja dem åt samt om tid finns för återhämtning.  

 

För att hantera förhållandet mellan arbete och privatliv finns det vissa strategier respondenterna 

använder sig av. När gränsen är otydlig ställer det krav på att cheferna hanterar den på ett 

smartare eller bättre sätt. Träning är något de flesta respondenterna använder sig av för att 

koppla bort arbetet på ett mentalt plan. Enligt Glise et al., (2011) tyder tidigare forskning på att 

fysisk aktivitet är effektivt för att motverka stress. En respondent uttrycker sig såhär kring det.  

 

“Nej men gränsen är för fin, det har ju min chef pratat med mig om. Jag tränar ganska 

mycket, springer, cyklar och simmar det tar jag mycket till hjälp. Det hjälper mig att processa 

mina tankar men även att koppla bort när jag är klar. Ibland känner jag, nej men bort med 

jobbet nu” [r4] 

 

En annan respondent använder sig av enkel “ritual” där varje arbetsdag börjar med att tända 

skrivbordslampan och varje arbetsdag slutar med att släcka samma lampa. På så sätt blir det en 

tydlig markör när arbetsdagen börjar och slutar. Det kan enligt Kreiner (2006) betyda att man 

använder sig av segregation, där man håller arbete och privatliv separerade genom tydliga 

gränser. Ytterligare ett knep som en använder sig av är att stänga av funktionen som visar hur 

många olästa mail som ligger i inkorgen. Respondenten säger: 

 

“En enkel grej som hjälpt mig mycket, mail-appen, att jag inte har så att jag ser hur många 

olästa mail jag har, för att annars har det varit så att på kvällarna när jag ser 400 olästa mail 

i inkorgen har jag gått in och tittat. Varför ska jag göra det? För det sätter ju igång och 

snurrar igång saker och man kan ändå inte göra något åt det när man ligger där i sängen…” 

[r4] 
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4.4.1 Hur erfarenhet påverkar hur man hanterar balansen mellan arbete och privatliv  

Respondenterna pratar också om erfarenheter kring arbetet och hur de hanterar balansen mellan 

privatliv och arbete. Med mer erfarenhet kommer också enligt dem, en bättre förståelse kring 

hur de kan hantera sin egen gränsdragning. Här handlar det också om det som Mellner, (2012) 

talar om, gränskompetens. Gränskompetens kommer med erfarenhet och hjälper till att hålla en 

bra balans mellan arbete och privatliv. (Mellner, 2012) Hur man drar gränsen mellan arbete och 

privatliv verkar vara individuell men enligt respondenterna diskuteras olika förslag eller 

hjälpmedel i hur man kan hantera det, mestadels chefer emellan. De respondenter som haft 

störst utmaningar i att bemöta flexibiliteten verkar också vara mer benägna att prata om det med 

sina respektive medarbetare och andra chefer, vilket kan ge en positiv effekt. Det är positivt 

enligt det Elmholdt (2015) skriver om hur ledare kan påverka den psykosociala arbetsmiljön 

på. Ledaren kan studera och diskutera trivseln och tillfredsställelsen i arbetet. Chefer kan 

påverka genom att ha ett ledarskap som skapar trygghet för att hjälpa till i det flexibla arbetet. 

(Elmholdt, 2015) En respondent resonerar: 

 

“Jag försöker ju verkligen prata hela tiden med de jag är chef för, och med att jag själv varit 

där och vänt, i stressen och den psykiska ohälsan... alltså det är lättare om man själv har 

varit, och jag försöker prata om det hela tiden att det är okej att vara frånkopplad och ledig, 

det är okej att be om hjälp och ha det svårt ibland.” [r4] 

 

En annan respondent uttrycker: 

 

“Min chef är väldigt bra med det där, vi pratar om det och jag känner väldigt mycket stöd 

därifrån, men det beror ju på vem som sitter och är chef... Jag har ju träffat vissa chefer, som 

tycker att du inte omges av arbetstidslagen för att du är övertidsavlöst, men så är det ju inte... 

man kan inte jobba hur mycket som helst” [r2] 

 

Behovet av hur hård gränsdragningen behöver vara varierar i takt med arbetstempot. Det 

stämmer överens med det Grönlund (2007) uttrycker, att kontroll över det egna arbetet ger ett 

större psykiskt välbefinnande, men bara upp till en viss nivå där istället problematik med 

gränsdragning tar över. Respondenterna som hittat en bra/flera bra strategier för 

gränsdragningen använder sig av dessa kontinuerligt, medan de som inte har någon strategi 

provar sig fram i perioder där arbetstempot är högt och det finns ett större behov av att dra en 

hårdare gräns för att orka med. Här kan de använda sig av olika strategier, segregation eller 
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integration. Där de som inte har någon strategi använder sig mer av integration där arbete och 

privatliv har mer flytande gränser. (Kreiner, 2006; Mellner et al., 2012) Här uttrycker sig en 

respondent lite dubbelt: 

 

“.. Jag kan ju koppla bort det ganska bra på helger och så, det har jag nog inga problem med, 

och jag har börjat få en balans. Vissa perioder är det lite tuffare, då har jag ingen struktur på 

det, men jo, visst har jag en bra balans.” [r4] 

 

En annan respondent pratar också om strategier kring gränsdragning och hur denne inte har 

några sådana. Respondenten säger såhär kring det: 

 

“Nej, jag har tänkt många gånger att man ska ha det. Jag har provat men det går i perioder 

och sen glömmer jag bort det där och då, men det är inget problem känner jag. Jag hinner 

inte reflektera kring det. Sen är det klart... att ibland har det varit mycket och då har man ju 

jobbet med sig hem och det är inte alltid jag hinner lösa allt, då tänker man på det hemma 

också. Ringer dom kopplar man ju också in jobbet igen, men ja, som sagt, för mig är det inget 

problem.” [r2] 

 

4.4.2 Stress och ohälsa ett växande problem vid utebliven gränssättning 

Respondenterna anser att stress och ohälsa är ett växande problem och att det troligen förstärks 

då man kan vara anträffbar och tillgänglig dygnet runt på mail och telefon, vilket gör gränsen 

mellan arbete och privatliv diffus. En respondent anser att man bör införa mail-förbud på kvällar 

och helger medan en annan respondent berättar om hur man även kan ta med sig jobbet hem 

psykiskt genom att inte kunna släppa jobbet ur tankarna. Respondenten menar att detta är värre 

än att ta med sig mobilen hem och att det är viktigt att kunna koppla bort jobbet psykiskt och 

få vila och återhämta sig mentalt. En annan respondent uttrycker: 

 

“... det händer saker i jobbet som kan vara svårt att släppa och då är det så, man tänker ju, 

det är inte så lätt att styra över tankarna, men man får ju vara noga... det försöker jag att 

vara så att det inte blir för mycket.” [r4] 

 

Det finns också enkla ritualer som ger effekt för vissa respondenter. Alla verkar vara i behov 

av en gräns mellan arbete och privatliv för att ha ett välfungerande liv. För att det ska finnas en 

balans krävs enligt Mellner (2012) att individen har en preferens kring hur gränsdragningen ska 
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se ut och över faktiska gränsdragningar som fungerar. En respondent har en ritual i form av 

jobbkläder och fritidskläder samt att jobbverktygen alltid läggs på samma ställe. Såhär sa 

respondenten om det: 

 

“...jag byter om varje gång jag kommer hem, aldrig jobbkläder hemma. Jag lägger in dator 

och mobil i skåpet i hallen, alltid i andra facket. Ställer även in matlådan i disken och fixar 

redan nu iordning matlådan och frukosten för nästa dag. Det tycker jag känns skönt och 

funkar fint för att stänga av och “byta om” till privatliv.” [r5] 

 

4.4.3 Återhämtning  

Återhämtning är en viktig del för respondenterna och samtliga nämner strategier för att 

återhämta sig. Åkerstedt (2012) menar att det är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan 

att återhämta sig och beskriver att kroppen behöver komma ned i varv, vilket kan ske på flera 

olika sätt. En respondent tar gärna sina luncher ensam ute för att få tid till reflektion och lugn 

under dagen medan andra respondenter nämner att de brukar ta för vana att träna, se på någon 

film eller resa för att få ett miljöombyte. En respondent uttrycker: 

 

“... ibland är det träning, ibland ett glas vin och en chokladbit, ibland en dålig serie eller ett 

telefonsamtal men en vän. Den kommer i många former och viktigast för mig är att det finns 

tid för den, det måste finnas tid för den annars håller det inte i längden.” [r5] 

 

Tidigare forskning pekar på att fysisk träning är bra mot stress och hjälper till i återhämtningen 

och gör att hjärnan återställer och reparerar nervceller (Glise et al., 2011). Samtliga 

respondenter beskriver vikten av att ta sig tid till återhämtning för att mäkta med det vardagliga 

arbetet, vilket flera av dem gör med hjälp av fysisk aktivitet. 

 

“...jag blir mer, alltså jag blir starkare tror jag, bättre psykiskt mår jag och jag är i bättre 

fysisk form, så därför tål man mer.” [r4] 

 

“För mig är det viktigt med dom små pauserna för att fånga energin. På jobbet kan det vara 

en bra idé för mig att gå en ensam promenad på lunchen, det ger mig lite återhämtning mitt 

på dagen som gör att jag orkar längre.” [r5] 
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Tidigare undersökningar kring arbetsmiljön visar på att människan får allt svårare att återhämta 

sig, vilket gör att man aldrig kommer ned i en hållbar belastningsnivå (Åkerstedt, 2012). Boxall 

& Purcell (2016) beskriver konsekvensen av om återhämtningen uteblir eller är otillräcklig, att 

kroppen då förlorar energireserver, vilket kan leda till negativ stress och utbrändhet. En 

respondent nämner att denne även är noga med att kommunicera till sina anställda att det är 

viktigt att återhämta sig och att lämna jobbet på jobbet. 

 

“... hade jag tagit med mig jobbet hem i huvudet varje dag, vilket har hänt i perioder, sover 

jag sämre och grubblar mycket vilket snabbt leder till att man inte återhämtar sig som man 

behöver och blir mer känslig mot stress.” [r1] 
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5. Diskussion och Slutsats  

I det här kapitlet besvaras studiens syfte samt frågeställningar. Empiri och teori kommer att 

diskuteras och avslutningsvis kommer arbetet mynna ut i en slutsats samt förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet flexibelt arbetsliv. 

 

5.1 Sammanfattning av empiri 

Studien har syftat till att studera hur chefer upplever det flexibla arbetet samt hur de använder 

sig av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv.  

Resultaten i studien belyser att cheferna har en positiv upplevelse av flexibelt arbete men att de 

även upplever svårigheter i hur de ska hantera flexibiliteten och möjligheten till att kunna arbeta 

när och var som helst. Det finns även en underliggande förståelse att de bör vara tillgängliga 

även efter ordinarie arbetstid vilket kan vara problematiskt i hur de väljer att dra gränsen. Det 

finns också en svårighet i att mycket ansvar över gränsdragningen ligger på individen, det gör 

att individen själv måste avgöra när arbetet slutar och privatlivet tar vid. Här talade 

respondenterna mycket om erfarenhet kring arbetet och hur de lärt sig med tiden vad som 

fungerar kring deras gränssättning, så kallad gränskompetens. Studien visar även på att 

respondenterna vill ha en balans mellan arbete och privatliv och genom “hårda” 

gränsdragningsstrategier, som segmentering, ökade den önskade balansen. Vid hög 

arbetsbelastning, vilket betyder nästan alltid för chefer, tenderar respondenterna vara i stort 

behov av fungerande gränsdragningsstrategier. Det är vid sådana tillfällen vi ser att 

respondenterna faktiskt behöver använda sig av strategier för att hantera och bibehålla den 

önskade balansen. Ett annat resultat var behovet av stöd från erfarna personer som kan bidra till 

det egna gränskompetensen. Studien visade även på att respondenterna upplever det positivt 

och hjälpande att ha ett öppet klimat där man pratar om arbetssituationen och hälsa. 

 

Resultatet visar på att respondenterna gillar tanken av det flexibla arbetslivet, men att det finns 

svårigheter i hur de hanterar det, samt hur de möter sina medarbetare i frågor kring det. 

Tekniken och det nya sättet att arbeta på ställer höga krav på individen och dess egna kompetens 

och ansvar. Sammanfattningsvis ger det övergripande resultatet en bild av en komplex och 

ibland svårhanterad situation som direkt eller indirekt kommer påverka individen och 

organisationen på ett eller annat sätt, beroende på hur man hanterar flexibiliteten.  
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5.2 Flexibilitet i arbetslivet 

5.2.1 Är det flexibla arbetet så bra som det framställs enligt cheferna?   

Samtliga respondenter i studien uppgav att de uppskattar det flexibla arbetet genom den fysiska 

rörligheten samt möjligheten att kunna anpassa arbetstiderna, vilket kan underlätta balansen 

mellan arbete och privatliv. Allvin et al. (2006; 2012) har genomfört undersökningar om 

flexibelt arbete och vi noterar att författarna är kritiska till att det flexibla arbetet många gånger 

framställs som positivt. Även Grönlund (2007) är kritisk och menar att vi går mot ett alltmer 

strukturlöst arbetsliv, där friheten istället blir en källa till stress på grund av svårigheten att 

avgränsa och begränsa sitt arbete. Kontroll över sitt egna arbete ger ett större psykiskt 

välbefinnande, men bara upp till en viss nivå där istället problematik med gränsdragning tar 

över. (Grönlund, 2007). Precis som Grönlund och Allvin et al., upplever även vi att det flexibla 

arbetet kan ha negativa konsekvenser som också kan vara orsaken till flertalet sjukskrivningar 

i dagens samhälle. Även då alla respondenterna upplevde det flexibla arbetet mestadels positivt 

så låg det en underliggande ton kring de negativa konsekvenserna och svårigheterna i att bemöta 

det på rätt sätt.  

 

5.2.2 Krav för ett fungerande flexibelt arbete  

Ett flexibelt arbetsliv kräver att det finns en pålitlighet och en lojalitet mellan medarbetare och 

chef (Unionen, 2013; Yukl, 2012). Resultaten i studien pekar på att det finns en underliggande 

förståelse hos respondenterna att de bör vara tillgängliga dygnet runt, även efter ordinarie 

arbetstid. Detta menar vi kan vara besvärligt i hur de väljer att dra gränsen mellan arbete och 

privatliv och vi anser att det kan mynna ut i att cheferna presterar mer än de behöver och infinner 

en känsla av lojalitet som tvingar dem till att ha en utökad tillgänglighet. För att påverka 

balansen och göra gränsen mer hårddragen kan chef och arbetsgivare ha ett öppet 

förhållningssätt och sätta rimliga ramar inom vad som förväntas i arbetet och hur 

förväntningarna kring tillgängligheten ser ut. 

 

5.3 Balans mellan krav/kontroll/stöd 

Respondenterna i studien är övertidsavlösta, vilket innebär att de själva styr över sin arbetstid 

och att det förväntas av dem att de arbetar den tid som krävs för att hinna med arbetet. Vi 

uppmärksammade att respondenterna uttryckte att de har en hög kontroll i arbetet men ändå gav 

uttryck för stress och ohälsa när arbetsbelastningen är hög. Resultatet visar även på att när 

respondenterna har låg kontroll i arbetet finns vissa svårigheter i att dra gränsen mellan arbete 
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och privatliv, vilket indikerar på risken för psykisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990; Boxall 

& Purcell, 2016). Vi anser att det då kan vara besvärligt att veta vad som är troligt att hinna 

med under en arbetsdag och då uppstår risken att arbetet tar över privatlivet. Boxall & Purcell 

(2016) menar att individen lätt kan komma in i en psykisk ohälsa då bristen för återhämtning 

uppstår, vilket vi tänker kan inträffa då jobbet kanske sker på fritiden från hemmet för att få 

färdigt de uppgifter som kvarstår. Unionen (2013) beskriver att det även kan vara svårt att veta 

när arbetet är gott nog, vilket ställer krav på ledarskapet och som vi anser är upp till närmaste 

chefen att kommunicera. Detta återkommer vi till längre ned i arbetet. En slutsats vi således 

kan dra är att det behövs en balans mellan krav, kontroll och stöd för att hantera det flexibla 

arbetet. 

 

5.3.1 Erfarenhet gör stor skillnad i gränsdragningen  

Studiens resultat indikerar på att de chefer som uppfattar att de har mer erfarenhet av 

arbetsuppgifterna och det flexibla arbetet, upplever sig mindre stressade än de chefer som inte 

har lika mycket erfarenhet av att själva bestämma sin arbetssituation. Detta antyder att ju mer 

erfarenhet cheferna har av det flexibla arbetet, desto mindre stress upplever de kring arbetet. Vi 

anser att erfarenhet spelar roll och leder till att man planerar och prioriterar sitt arbete på ett 

bättre sätt samt gör att man utvecklar strategier för att hantera arbetet. 

 

5.3.2 Medvetenheten om psykisk ohälsa och vikten av rätt stöd 

Vi uppmärksammade att respondenterna är medvetna om vikten av att medarbetare och kollegor 

har en god psykisk hälsa genom de samtal och aktiviteter de tillhandahålls. Respondenterna 

uppfattar även att de personligen har en medvetenhet om vad för risker ett flexibelt arbetsliv 

kan bidra till och vi lade märke till att de har en vetskap och teoretisk kunskap om psykisk 

ohälsa. Flera av våra respondenter nämnde att även deras chef eller arbetsgivare visade att de 

hade en insikt genom att erbjuda exempelvis samtal. Vikten av återhämtning var även något 

som påtalades och resultatet visar att medvetenheten finns även där hos cheferna. 

 

5.3.3 Vad är arbetsgivarens ansvar? Kan organisationen skapa förutsättningar som 

individen sen kan nyttja?  

Vad är då arbetsgivarens ansvar i det här för att upprätthålla en god hälsa hos de anställda i den 

flexibla arbetsmiljön? Enligt Elmholdt (2015) är att det är viktigt för ledare att arbeta strategiskt 

med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön genom att exempelvis studera trivseln och 

tillfredsställelsen i arbetet. Därför anser vi att ledare och arbetsgivare har ett gemensamt ansvar. 
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Hälsa och lönsamhet anser vi hör ihop om man arbetar hållbart och långsiktigt, vilket gör att 

arbetsgivare har mycket att vinna om de investerar i förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

 

Respondenterna i studien påtalade dock att det finns vissa brister i det stöd de får från 

arbetsgivaren och att det måste utvecklas. De känner att de får stöd i vissa situationer men att 

det ibland behövs mer stöd i form av exempelvis kompetensutveckling hos dem. Elmholdt 

(2015) och Unionen (2013) belyser att det krävs både kunskap om arbetsmiljöarbete och 

psykisk ohälsa samt en vilja att arbeta med detta för att kunna ge ett bra stöd i det flexibla 

arbetslivet. Vi anser att bristen på stöd som respondenterna upplever beror på att 

kommunikationen ibland är bristfällig, att arbetsbeskrivningar och förväntningar är diffusa samt 

att arbetsgivare och chefer tar för givet att gränsen mellan arbete och privatliv ansvaras av 

medarbetaren själv. Vårt resultat visar dock på att det finns mycket att vinna om ledaren styr 

och leder chefer och medarbetare rätt, ser till att arbetsmängden är riktig, stå för tydligheten i 

arbetsbeskrivningen, hjälpa denne att prioritera och strukturera sitt arbete samt ha regelbundna 

samtal där man följer upp medarbetarens hälsa och mående. En respondent (r1) nämnde just 

betydelsen av att ha samtal och regelbundna avstämningar om exempelvis arbetsmiljön och 

även Elmholdt (2015) belyser vikten av kommunikation mellan medarbetare och chef för att 

kunna göra förbättringar och stämma av mående och hälsa. Vi anser att det krävs även en god 

kommunikation mellan medarbetare och närmaste chef om vad som förväntas av dem i arbetet 

och vilka prioriteringar som ska göras för att det flexibla arbetslivet ska fungera. Här talade 

dock respondenterna om att de gillade det stora handlingsutrymmet och friheten som det 

flexibla arbetet innebar. Vi tror att det fungerar till en viss gräns men som sedan kan bli 

ohälsosamt om man inte lär sig balansen. Vi menar att när det förtydligas vad som förväntas i 

arbetet förvandlas det flexibla arbetet till ett verktyg för att hitta balansen mellan arbete och 

privatliv. Boxall & Purcell (2016) beskriver komplikationen om en medarbetare självmant 

väljer att överarbeta och inte tänker på de konsekvenser som kan uppstå i form av exempelvis 

negativ stress. Detta anser vi också är viktigt och upp till den närmaste chefen, att hjälpa de som 

går upp allt för mycket i sitt arbete och har en hög arbetsbelastning att få återhämtning, även 

om det är roligt att arbeta. 

 

Som några respondenter nämnde kan stödet från arbetsgivare upplevas olika beroende på vem 

du har som närmaste chef och vad denne har för förmåga att se hur en person mår. En respondent 

(r2) nämnde dilemmat om en chef inte har förmågan att se och känna av om någon mår dåligt 

och arbetar för mycket, vilket vi anser kan vara problematiskt i att vara ett stöd. Chefsrollen 
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förändras och det personliga mötet mellan medarbetare och chef som funnits mer naturligt 

tidigare förändras i och med det flexibla arbetet (Elmholdt, 2015). Det är således viktigt för 

medarbetare att ha en god relation till sin chef, vilket ökar engagemang och medbestämmande 

i arbetet (Tengblad et al., 2007; Yukl, 2012). Även ett mer socialt stöd från familj och vänner 

anser vi här kan vara användbart då de som är i ens närmaste omgivning oftast känner en bäst 

och då kan hjälpa en att dra gränsen mellan arbete och privatliv. Betydelsen av att ha stöd från 

både arbetsgivare, chef och hemifrån främjar en bra hälsa och förhindrar den negativa stressen 

(Hjärnkoll, 2012; Unionen, 2013). 

 

5.4 Förhållandet mellan arbete och privatliv 

5.4.1 Balansen är viktig för förhållandet mellan arbete och privatliv  

Förhållandet mellan arbete och privatliv handlade nästan uteslutande om balans för 

respondenterna, även om det ibland blev motsägelsefullt. Vi upplevde att många av 

respondenterna var periodare gällande användandet av gränsdragningsstrategier då de talade 

om en balans utan gräns, men att de skulle behöva en tydlig gräns. Det skulle kunna handla om 

att respondenterna oftast använder sig av det Kreiner (2006) och Mellner et al., (2012) kallar 

för integrering, när de istället skulle behöva använda sig av segmentering som innebär att man 

har tydliga gränser för att separera arbete och privatliv. Ofta svarade respondenterna på frågorna 

genom att beskriva en idealsituation kring balans och hanteringen av det flexibla arbetet utan 

att delge exakt hur de går tillväga för att själva hantera det. Det kan tyda på att de vill hantera 

gränsdragningen på ett annat sätt men att de inte har kunskapen/erfarenheten/stödet att göra det. 

Allvin et al., (1998;2006) uttrycker att ansvaret för att hantera det flexibla arbetet alltmer flyttas 

över till individen vilket lägger stor press på individens egna förmåga och prestation. Således 

blir det mycket viktigt för individen att lära sig hantera det flexibla arbetet för att behålla en 

hälsosam balans. Det kan tilläggas att den balansen ser olika ut för alla, men utifrån vårt resultat 

ser vi att alla är i behov av den. 

 

5.4.2 Det individuella ansvaret över gränsdragningen 

Utifrån resultatet tolkar vi det som att det inte är arbetsuppgifterna i sig som stressar 

respondenterna, utan mer möjligheten till att alltid kunna arbeta. Svårigheten ligger i att de 

utifrån individuella tolkningar ska avgöra när arbetet börjar och slutar när det numer pågår hela 

tiden, genom mobil, mail och dator. När arbetet är roligt och man gillar att prestera, vem sätter 

då gränser för att bibehålla hälsan i längden? Respondenterna var eniga i att det är det 
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individuella ansvaret att hantera förhållandet mellan arbete och privatliv. Här föreslår vi dock 

ändå att arbetsgivaren är delaktig genom att prata om gränssättning, vikten av balans och sätter 

upp tydliga riktlinjer och ramar för hur det flexibla arbetet kan hanteras. En slutsats är således 

att med stöd från arbetsgivaren och en hög egen gränskontroll, vilket enligt Mellner (2012) är 

viktigt, tror vi att individen kan uppnå ett hälsosamt flexibelt arbetsliv som bidrar till en bra 

balans mellan arbete och privatliv. 

 

Är arbetssituationen självvald eller påtvingad? Respondenterna svarade instinktivt att deras 

arbetssituation var självvald men efter lite fundering även påtvingad. Det kan bero på att de 

förväntas utföra sitt arbete på en viss nivå vilket kan bidra till en påtvingad situation att arbeta 

mer vid exempelvis arbetstoppar. Det kan också vara svårt att uppnå balans när man har höga 

krav på sig själv, är ambitiös och vill göra ett bra arbete. Således är en slutsats att kombinationen 

mellan förväntningar från företaget och höga krav på sig själv är problematisk om individen 

inte lär sig hantera det flexibla arbetet. 

 

5.5 Gränsdragningsstrategier  

5.5.1 Vikten av att kunna dra gränsen  

Om man hade någon gräns och hur man drog gränsen mellan arbete och privatliv varierade 

mellan respondenterna. Det som var gemensamt var att alla var i mer eller mindre behov av att 

ha en tydlig gräns och som Mellner (2012) påpekar, är en fungerande gränskontroll avgörande 

för balansen mellan arbete och privatliv. Vi hade en uppfattning om att fler respondenter skulle 

använda sig av specifika gränsdragningsstrategier, så som någon respondent tände och släckte 

lampan, bytte kläder, lämnade verktygen på arbetet eller tränade. Till vår förvåning hade inte 

alla respondenter det, men att tillägga att alla upplevde ett behov av det. Vi tror att det kan 

påverkas av att det är upp till var och en att begränsa arbetet, det lämnar mer rum att arbeta 

utifrån sin egen ram och svårt att dra gränsen. Här tror vi att det är viktigt att individerna arbetar 

med fungerande strategier för att bli duktig på att hantera den värdefulla balansen.  

Vad som också kan påverka problem med gränsdragningen är att förväntningarna inte bara ökar 

från arbetslivet utan även i vardagen (Allvin et al., 2006) Här kan det för individer som har svår 

med gränsdragningen vara en god idé att använda sig av segregation, för att ha tydliga gränser 

mellan arbetsliv och privatliv. Vad som också framkom under studien är att gränskompetensen 

och möjligheten till fungerande gränsdragningsstrategier ökade med mer erfarenhet.  
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En välfungerande gränskontroll är till stor hjälp i dagens flexibla arbetsliv. Utifrån studiens 

resultat tolkar vi att det behövs socialt stöd, återkoppling, tydliga mål samt en egen 

gränskompetens. Individen idag måste bli duktig på att säga nej och sätta gränser för sin egen 

skull men även för organisationens skull. Vi tror att med hjälp av tydliga mål, en öppen 

diskussion om tillgänglighet och påverkan samt egna åtgärder som att ta kontroll över sin mejl 

samt att inte arbeta på privatliven men hjälp av tydliga gränsen så kan man ta tillbaka fördelarna 

med flexibiliteten.  En slutsats blir således att flexibiliteten är vår vän, när vi lär oss hantera den 

på ett effektivt och bra sätt. 

 

5.6 Avslutande diskussion 

Studien syftade till att undersöka hur chefer upplever flexibelt arbete samt hur de använder sig 

av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. 

Frågeställningarna i studien handlar om hur chefer ser på det flexibla arbetet, hur 

krav/kontroll/stöd och balans påverkar chefers hälsa, hur förhållandet mellan arbete och 

privatliv ser ut samt gränsdragningsstrategier. Resultatet visar att chefer i ganska liten grad 

använder sig av specifika gränsdragningsstrategier men att alla respondenter som deltog i 

studien gav uttryck för att strategier behövs. Cheferna hade en god inställning till flexibelt 

arbetsliv men gav också många nyanser av negativa konsekvenser som kan uppstå. De negativa 

konsekvenserna beror bland annat på att cheferna upplever att de förväntas arbeta utanför 

arbetstid, det finns inte ett fullgott stöd för att hantera det flexibla arbetet och ibland saknades 

erfarenheten för att finna balans mellan arbete och privatliv. Det respondenterna dock upplevde 

var att det är viktigt att ha ett öppet, stödjande klimat där det tillåts diskussioner kring 

arbetssituation samt hur man kan hantera det flexibla arbetslivet. Vissa respondenter upplevde 

ett stort stöd från andra chefer i liknande situation, där de i samtal kunde utbyta erfarenheter 

kring gränsdragningsstrategier för att hantera flexibiliteten på ett bättre och effektivare sätt. 

Resultatet visade även att det finns en stor önskan om balans mellan arbete och privatliv hos 

chefer och att det ibland finns svårigheter i att upprätthålla balansen. Här kan 

gränsdragningsstrategier bli mycket viktiga för att kunna uppnå balans och således även hälsan. 

För att en gynnsam situation ska kunna möjliggöras för både medarbetare, chefer och 

arbetsgivare krävs att det finns kunskap och en medvetenhet om att människor har olika metoder 

för att dra gränsen mellan arbete och privatliv. Det är även betydelsefullt att ha respekt för att 

människor har olika synsätt gällande var gränsen mellan arbete och privatliv går. Kunskap om 
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detta kan medverka till att förbättra förhållanden i arbetet och att det flexibla arbetslivet nyttjas 

som strategi för att generera bättre premisser för att hitta balansen mellan arbete och privatliv. 

 

Trots att vi genomfört en kvalitativ studie tror vi ändå att studiens resultat är överförbar till en 

viss del. Vi hoppas att vi som framtida personalvetare ska kunna använda oss av de svar vi fått 

i studien både för egen del men även för att stötta chefer och andra personer med högt ansvar i 

det flexibla arbetslivet. Vi anser att gränsdragningsstrategier kommer att bli en viktig del i det 

framtida arbetslivet och med hjälp av denna studie hoppas vi kunna guida medarbetare och 

chefer i att hantera det mer flexibla arbetslivet utifrån de individuella villkoren. 

 

5.6.1 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång upplevdes det som att de manliga respondenterna talade mer öppet om sin 

hälsa och svårigheterna i att hantera det flexibla arbetet medan kvinnorna som deltog upplevdes 

mer stängda och tillbakahållande gällande frågor om balans, livspussel och stress. Vi föreslår 

därför att vidare forskning inom området kan utgå ifrån ett könsperspektiv för att se skillnaden 

i hur män och kvinnor upplever det flexibla arbetet samt om gränsdragningsstrategierna skiljer 

sig åt.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Flexibelt arbete - gränsdragningsstrategier 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete. Vi är två studenter 

från Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och arbetslivsprogrammet. Som 

sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete om det flexibla arbetslivet och 

gränsdragningsstrategier för att hantera det.  

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur chefer upplever flexibelt arbete samt hur de använder 

sig av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Vår 

förhoppning är att resultatet av studien ska bidra med en större förståelse kring 

gränsdragningsstrategier och hur man kan arbeta med det.  
 

Hur går undersökningen till? 

Undersökningen består av intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Studien 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak till det. 

Intervjun kommer att ta ca 1 timme och om vi får din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun 

som vi sedan transkriberar. Det betyder att intervjuns innehåll skrivs ut som en text. Intervjuerna 

avidentifieras. Obehöriga personer har inte tillgång till intervjumaterialet. 
 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete som vi kan maila 

till dig när den är klar. 
 

Om ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. Vi hoppas att du har möjlighet att delta och ser fram emot att träffa dig. 
 

Med vänliga hälsningar,  

Amanda Gustafsson, v13amgus@du.se 

Emilia Lindholm, h15emlin@du.se 

Handledare: Gunilla Carstensen, Universitetslektor sociologi, gca@du.se, 023–778092 

mailto:v13amgus@du.se
mailto:h15emlin@du.se
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Inledning  

- Presentation av oss och en förklaring av syftet med intervjun. 

- Berätta vilka teman som kommer att beröras  

- Etiska principerna och muntligt samtycke 

 

Bakgrund / Öppningsfrågor 

- Utbildning  

- Anställningsform  

- Yrkestitel/ Befattning 

- Tid som anställd  

- Arbetsuppgifter? 

 

Flexibilitet i arbetslivet, vad tänker du att det betyder? Utveckla gärna 

- ditt yrke  

- Positivt/negativt  

- Självvalt/påtvingat Arbetssituation  

- Hemifrån, kvällar, helger 

 

Arbetsuppgifter  

- Möjlighet att själv styra över arbetsuppgifterna?  

- Planering  

 

Arbetstider 

- Faktorer som påverkar  

- Möjlighet att anpassa arbetstiden? 

- Varierar arbetstempot  

- Känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter under arbetstid? Påverkas du av det? Känner 

du krav på att arbeta utanför arbetstid? 
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Konkurrens mellan arbete och privatliv - Gränsdragningsstrategier 

- Livspusslet  

- Gräns mellan arbete och privatliv  

- Skilja mellan arbetstid och privatliv (t.ex. kläder)  

- Hur påverkar organisationen balanseringen mellan arbete och privatliv?  

- Hur upplever du att ditt privatliv påverkas av din gränsdragning (om det finns någon)  

- Vad är viktigt i din gränsdragning för att känna välbefinnande mellan arbetsliv och privatliv? 

- Stress? Orsak? Hur yttrar den sig? 

- Återhämtning 

- Hur tror du att arbetslivet kommer att utvecklas de kommande 10 åren? 

 

Övrigt  

- Har du något du vill tillägga? 

 


