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Studien syftade till att undersöka hur arbetstagare hanterar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur deras 
gränsdragning sker. Med arbetstagare genomfördes 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att den 
gränsdragning som fungerade bäst är att ha tydlig gräns mellan 
arbetsliv och privatliv. Flextid i form av att styra sin arbetstid och 
stöd från arbetsgivare och familj var faktorer som bidrog mest till 
att arbetstagarna kunde nå balans. Faktorer som hindrade balansen 
mest var arbetsbelastning, tillgänglighet utanför arbetstid och tid. 
Resultatet analyserades sedan utifrån en modell om work-life 
balance och en teori om gränsdragning. Därefter följer en 
diskussion kring resultatet utifrån studiens bakgrund, teori, 
tidigare forskning och egna slutsatser. I slutsatsen belystes vikten 
av att organisationer och arbetstagare behöver bli medvetna om 
vad de kan göra för att skapa förutsättningar för god balans, för att 
arbetstagarna ska kunna utvecklas.  
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INTRODUKTION 
 

Under de senaste åren har arbetslivet förändrats genom att arbetstagare har givits större 
möjligheter att själv planera och välja när och var arbetsuppgifterna ska utföras. 
Förändringarna kan dock leda till att det blir svårare för arbetstagare att få ihop 
livspusslet och finna work-life balance (Mellner, 2015). Allvin, Mellner, Movitz och 
Aronsson (2012) förklarar att kraven på arbetstagare att vara självständiga i sitt arbete 
har ökat, helt oberoende vilken organisation som arbetstagare arbetar i. Kraven på 
självständighet resulterar i ökad frihet och ökad flexibilitet för arbetstagare. 
Självständigheten och den ökade flexibiliteten kan leda till att arbetstagare får svårt att 
balansera sitt liv. Denna studie undersöker hur arbetstagare i och med denna förändring 
hanterar gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv samt vilka faktorer som främjar 
respektive hindrar balansen. Gränsdragning och balans berör fenomenet work-life 
balance men betyder inte samma sak. Gränsdragning handlar om vilken gräns 
arbetstagare har mellan arbetsliv och privatliv. Balans mellan arbetsliv och privatliv kan 
infinna sig oavsett vilken gränsdragning arbetstagare har. Balans handlar om att 
arbetstagare ska känna kontroll och tillfredsställelse över sin livssituation. Därför 
undersöks både balans och gränsdragning i denna studie. 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund för att skapa förståelse för ämnet work-life 
balance. Avsnittet beskriver arbetslivets förändringar, hur omvärlden påverkar individen 
och att individer innehar flera livsroller. Avsnittet avslutas sedan med definitioner av 
begrepp som är återkommande i studien.  

Arbetslivets förändring 
Noon och Blyton (2007) förklarar att allt fler satsar på att lyckas inom både arbetsliv 
och privatliv och därför har fenomenet work-life balance blivit mer aktuellt. Begreppet 
work-life balance handlar om att balansera komponenterna; arbetsliv och privatliv. 
Balansen för en arbetstagare ser olika ut beroende på livssituationen den befinner sig i 
och tillvägagångssättet för att uppnå balans kan se olika ut. Major och Germano (2006) 
menar att till följd av den industrialisering världen har gått igenom, har samhället 
förändrats och blivit modernare, likaså arbetslivet. Arbetslivet förändras ständigt och 
företagen förnyar sig för att möta kraven från omvärlden. Enligt Major och Germano 
(2006) ökar tidspress samt tidskrav och teknologin har gjort att arbetet alltid är 
tillgängligt oavsett tid och rum. Denna ökade tillgänglighet gör det allt svårare för 
arbetstagare att avgränsa arbetsliv och privatliv. 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) påpekar att tidigare i 
arbetslivet fanns det en tydlig gräns för när arbete skulle utföras. Aktiviteter fick ta den 
tid det tog och skulle utföras vid en viss tid. Arbetsplatsen var en fast punkt där 
aktiviteterna koordinerades för att få dem att samverka. Under 1900-talet stramades 
regelverken för arbetet åt och organisationer blev mer hierarkiska. I arbetslivet idag 
behöver organisationer agera snabbare och vara mer flexibla. Allvin m.fl (2006) 
förklarar att reglerna som fanns förr inte har ändrats, de behandlar fortfarande tiden, 
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rummet, arbetsuppgiften och de sociala interaktionerna. Skillnaden är att reglerna idag 
har en annan karaktär. De reglerna är mindre strikta och mer uppgiftsorienterade än 
tidigare. Arbetslivet kännetecknas idag av flexibilitet. Flexibilitet kan arrangeras på 
olika sätt, vanliga exempel på flexibilitet är möjlighet till flextid och hemarbete. 
Forskning visar att flexibilitet också kan underlätta balansen mellan arbetsliv och 
privatliv och därför är begreppet flexibilitet kopplat till work-life balance (Allvin m.fl 
2006).  

Omvärldens påverkan 
Söderström (2011) förklarar att arbetslivets förändringar, där ekonomin har stor 
betydelse, både minskar arbetsgivares och arbetstagares makt över arbetet. Det beror på 
att omvärlden styr arbetslivet till stor del. I kombination med trycket från omvärlden 
och arbetstagarnas allt högre krav på sig själva, skapas en stressituation. Han säger att 
arbetslivsforskning har olika inriktningar, där en av dem handlar om arbetet kopplat till 
andra livsroller. Söderström (2011) förklarar också att arbetslivspedagogiken behandlar 
olika områden, som exempelvis; lärande, kunskapsbildning, utveckling i arbetet och 
arbetsmiljö. Denna studie har en arbetslivspedagogisk relevans eftersom den undersöker 
hur balansen för arbetstagare ser ut utifrån de processer de har gått igenom och vilka 
utvecklingsmöjligheter de har för att balansera arbetsliv och privatliv. 

Människan lever i ett ständigt samspel med sin omvärld. 
Hon påverkas av sin miljö men samtidigt påverkar och 
förändrar hon den också. Vissa miljöer är t o m skapade 
av människor. Det sistnämnda gäller i betydande 
utsträckning för den arbetsmiljö där människan vistas 
och verkar under en stor del av sitt vakna liv 
(Söderström, 2011:15). 

Citatet pekar på att förändring och påverkan kommer från både omvärlden och 
individen själv. Det krävs ett samspel mellan organisationen och arbetstagaren för att 
arbetstagare ska utvecklas.  

Flera livsroller 
Ett annat begrepp som ofta används istället för work-life balance är work-family 
balance. Det innebär att förena arbetslivet och familjelivet. Individer har dock ofta fler 
än dessa två roller, exempelvis roll i vänskapsrelation, och därför fokuserar den här 
studien på begreppet work-life balance. Enligt O’Driscoll, Brough och Kalliath (2006) 
behöver organisationer möta utmaningarna att tillåta arbetstagare att lyckas på arbetet 
men också engagera sig i familj och andra samfund. En anledning till varför ämnet är 
angeläget beror på att obalans mellan livsrollerna kan leda till stress och sämre 
välmående för arbetstagaren (O’Driscoll m.fl 2006). Det kan i sin tur leda till 
sjukskrivningar. Sjukskrivningar i Sverige har ökat hävdar Fjaestad och Wolvén (2005). 
Att sjukskrivningarna har ökat menar de beror bland annat på att individen har för lite 
inflytande över sin arbetstid, arbetets tempo och dess innehåll (Fjaestad & Wolvén, 
2005). Sjukskrivningar drabbar inte bara arbetstagaren utan även arbetsgivaren. 
Konsekvensen av den här ökningen, i samband med arbetslivets förändringar, berör 
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work-life balance för både arbetstagare och arbetsgivare. 
 

Begrepp 
Nedan presenteras förklaringar för begrepp som är återkommande i studien. Begreppen 
går att beskriva på många sätt, men följande begreppsförklaringar ansluter denna studie 
sig till. 

Balans 
Balans i livet kan beskrivas som ett tillfredställande, hälsosamt och produktivt liv. 
Jones, Burke och Westman (2006) beskriver att livet ska innehålla arbete, lek och 
kärlek, som integrerar olika aktiviteter för personlig och mental utveckling. Livet ska 
uttrycka en individs önskningar, intressen och värderingar.  

Obalans 
Noon och Blyton (2007) förklarar att obalans mellan arbetsliv och privatliv kan visa sig 
på två olika sätt. Obalans kan uppstå när tryck från arbetet gör det svårt att fullfölja sina 
åtaganden som individen har i privatlivet, från exempelvis familjen. Det kan även 
uppstå tryck från familjen eller annan del av privatlivet som försvårar för individen att 
genomföra sina arbetsåtaganden. Jones m.fl (2006) menar att obalans är förknippat med 
ett liv dominerat av arbete där fokus ligger på att tillfredsställa externa krav och den inre 
utvecklingen hamnar i skymundan. Det här kan skapa en konflikt med arbetstagarens 
verkliga önskningar.  

Work-life balance 
Work-life balance handlar om individens möjligheter att förena arbetsliv med privatliv. 
Det ska ske på ett sådant sätt att påtryckningar från arbetslivet inte ska gå ut över 
privatlivet och vice versa. Vad som är balans mellan arbetsliv och privatliv varierar 
mellan individer, beroende på att individer har olika preferenser och omständigheter 
(Noon & Blyton, 2007). 

Arbete 
Abrahamsson (2005) förklarar att arbetets motiv ständigt ändras genom åren. Det kan 
exempelvis vara att arbetet är till för försörjning, arbetet är människans plikt, arbetet är 
goda handlingar, arbetet är självförverkligande eller att arbetet är livsstilen och 
livsberättelsen. Arbetet handlar även om att producera eller uppnå något. För många 
människor utgör arbetet en identitet eller visar på den sociala tillhörigheten. 
Abrahamsson (2005:42) skriver om att “det goda arbetet är det där man förverkligar sin 
professions mål och där man kan vara stolt över sin arbetsinsats”. Arbetet för 
arbetstagaren är vad som försiggår och utvecklas i den professionellas eget huvud, i 
engagemanget eller den yrkesmässiga utövningen och tillämpningen (Abrahamsson, 
2005). 
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Arbetsliv 
Arbetsliv kan uttryckas med begreppen arbeten, arbetsmiljöer, arbetsställen eller 
organisationer. Arbetslivet kan kasta ljus på individ, grupp, kollektiv och 
verksamhetsnivå. Sammantaget är arbetslivet ett samlingsord för de relationer som 
pågår på arbetsplatsen, i organisationen samt de förhållanden som finns mellan 
arbetsuppgifter i arbetet och i samhället. Ordet arbetsliv innehåller också ordet liv, och 
liv speglar både det biologiska och det sociala livet. Det associeras till bland annat 
födelse, utveckling, mognad, kriser och överlevnad. Dessa beståndsdelar finns med i 
individens arbetsliv. Arbetsliv kan förklaras som en individs arbetande liv, förklarar 
Söderström (2011).    

Privatliv 
Nevander Friström (2006) nämner att privatlivet för människor ser olika ut, en del lever 
i tvåsamhet, andra ensamma och vissa har familjer med barn. Människor lever i olika 
roller i sitt privatliv men vilket liv de än lever är det av vikt att balansera det livet med 
arbetslivet. Beroende på vilket skeende människan befinner sig i läggs det fokus på 
olika delar i privatlivet. 

TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras olika faktorer som främjar respektive hindrar balansen mellan 
arbetsliv och privatliv för arbetstagaren. Först presenteras faktorer som främjar balans 
och därefter presenteras faktorer som hindrar balans för arbetstagaren. 

Faktorer som främjar balans 
Flexibilitet 
I en artikel av Allvin m.fl (2012) diskuterar de flexibilitet utifrån en studie av den 
svenska arbetskraften. De undersöker utbredningen av nya former för hur arbetet 
organiseras och beskriver flexibilitet som införandet av enskilda arbetsvillkor och det 
leder till en förändring i regleringen av arbetet. Organisationen styr inte arbetets 
bestämmelser på samma sätt som när arbetets villkor var reglerat av arbetsgivaren. I och 
med den här avregleringen av bestämda villkor menar Allvin m.fl (2012) att det blir en 
ökning av handlingsfrihet och valmöjligheter. I Casey och Grzywacz (2008) forskning 
undersöker de fördelarna med flexibilitet utifrån arbetstagares hälsa och välbefinnande 
och om det bidrar till balans mellan arbetsliv och privatliv. Studien genomfördes på ett 
multinationellt företag där 3193 stycken deltog. Deras forskning visar att flexibilitet för 
medarbetarna i en organisation bidrar till bättre hälsa i form av minskade 
sjukskrivningar samt bättre engagemang från arbetstagarna. Dessutom menar de att 
användning av flexibilitet i organisationen främjar balansen mellan arbetstagarens 
arbetsliv och privatliv. Casey och Grzywacz (2008) uppmanar organisationer till att 
bygga en kultur där det är tillåtet med flexibilitet i olika former, allt från flexibla 
arbetsformer till policys. De flesta arbetstagare har arbeten som är reglerade i 
dimensionerna; tid, rum, utförandet och samarbetet enligt en studie av Allvin m.fl 
(2012). De kommer fram till att arbetstagarna är reglerade i någon av dessa dimensioner 
men mindre reglerade i andra. Jobben på den svenska arbetsmarknaden ser ut att vara 
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grundligt reglerade och uppbyggda på ett relativt traditionellt sätt. Den dimension som 
Allvin m.fl (2012) kommer fram till som är minst reglerad är tid.  

Flextid 
Russel, O’Connell och McGinnity (2009) undersöker sambandet mellan fyra flexibla 
arbetsformer för att se vad som bidra till balans mellan arbete och andra åtaganden. 
Studien är baserad på arbetstagare i Irland där 5198 stycken deltog. De förklarar att 
flexibilitet kan gestaltas på olika sätt och det har blivit allt viktigare att ha flexibilitet i 
organisationen. Hayman (2009) förklarar att en del i flexibiliteten kan vara flexibla 
arbetsscheman där individen får möjlighet att utnyttja flextid. Arbetstagare som arbetar 
under flexibla arbetsscheman visar högre nivåer av balans mellan arbetsliv och privatliv 
än de arbetstagare som använder traditionella fasta arbetsschema. Hayman (2009) 
undersökte i sin studie sambanden mellan upplevd användbarhet av flexibla 
arbetsformer och balans mellan arbetslivet och privatlivet. Undersökningen gjordes på 
710 kontorsanställda.  

Studien av Russel m.fl (2009) visade att flextid tenderade att minska arbetstryck och 
arbetsstress samt konflikter som kan uppstå mellan arbetsliv och privatliv (Russel m.fl 
2009). För att arbetstagaren ska kunna ta del av flextid måste organisationen bygga upp 
en miljö och kultur där det är tillåtet att göra det (Smith & Gardner, 2007). Hayman 
(2009) antyder att en nyckelfaktor för balansen mellan arbetsliv och privatliv är att 
arbetstagaren känner att flextiden finns tillgänglig. Tillgängligheten till flextid 
tillsammans med upplevda användbarheten av flextid leder till ett mer balanserat liv för 
arbetstagaren.  

Socialt stöd 
Russo, Shteigman och Carmelie (2016) presenterar tre studier som undersöker hur 
socialt stöd kan hjälpa arbetstagare att nå balans mellan arbetsliv och privatliv. De 
förklarar att socialt stöd betyder arbetstagarens upplevelse av vilken grad arbetstagare 
uppfattar att deras sociala omgivning uppskattar arbetstagarens insatser och bryr sig om 
arbetstagarens välbefinnande. Att inneha stödjande relationer i livet kan ge individen 
tillgång till värdefulla resurser så som empati, hjälp, råd, stöd och information som är 
till för att stötta de utmaningar individen möter i livet. Socialt stöd kan komma både 
från familjelivet och arbetslivet. Stöd från familjen innebär i vilken mån arbetstagaren 
upplever familjens stöd. Det kan ske genom instrumentella stöd, exempelvis att hjälpa 
varandra med vardagssysslor, eller att få emotionellt stöd där familjen är 
omhändertagande för personen i arbete. Stöd från arbetslivet förklaras som arbetstagares 
upplevelse av att arbetsgivaren ger uppskattning för arbetstagarens insatser och beaktar 
arbetstagarens välbefinnande. Studien av Russo m.fl (2016) visade att socialt stöd är en 
viktig resurs för att nå balans mellan arbetsliv och privatliv. Socialt stöd underlättar 
även för arbetstagaren, för att kunna hantera olika roller i sitt liv och det beror bland 
annat på att det sociala stödet hjälper till att se gränsen för vad som är arbete och vad 
som är privatliv. När arbetstagaren kan nå work-life balance med hjälp av socialt stöd 
blir arbetstagaren mer psykiskt tillgänglig och det ökar även arbetstagarens positiva 
energi. 
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Stödjande arbetsgivare och organisation 
Smith och Gardner (2007) undersökte i en studie om vilka förutsättningar som 
organisationer kan erbjuda sina arbetstagare och vad som bidrar till work-life balance. 
Studien är gjord med 153 anställda. De menar att en arbetstagare som känner stöd från 
sin arbetsgivare och handledare kommer att använda sig av fler förutsättningar som 
organisationen erbjuder dem. Det är förutsättningar som finns i organisationen som är 
till för att främja balansen mellan arbetsliv och privatliv. På så sätt kan organisationer 
behålla värdefulla medarbetare i verksamheten. Om organisationen har stödjande 
arbetsgivare och handledare minskar också medarbetarnas tidskrav som de kan känna 
och därmed kan konflikten mellan arbete och- familjeliv minskas. 

Smith och Gardner (2007) förklarar att en stödjande arbetsgivare eller handledare kan 
finnas till hands för arbetstagarna för att hjälpa arbetstagarna att balansera upp sitt 
arbetsliv med privatlivet. Detta kan ske genom att exempelvis uppmuntra användningen 
av främjande faktorer samt visa vilka faktorer som finns, eftersom arbetstagaren inte 
alltid känner till dem. Genom att arbetsgivaren är stödjande till användningen av 
faktorer som främjar work-life balance kan arbetsgivaren därmed skapa en kultur i 
organisationen som stödjer work-life balance. Resultatet av en stödjande organisation är 
att det i slutänden kan ge positiva effekter för organisationen också, bland annat i form 
av stort engagemang från arbetstagaren. 

Faktorer som hindrar balans 
Tid 
Fevre, Boxall och Macky (2015) undersöker om det finns särskilda yrkesgrupper som är 
mer utsatta för hög arbetsbelastning än andra och hur det påverkar deras välbefinnande. 
De förklarar att det finns vissa yrkesgrupper som är mer utsatta än andra för hög 
arbetsbelastning. Studien visar att tjänstemän arbetar mer och har svårare att få ihop 
tiden mellan arbetslivet och privatlivet. Fevre m.fl (2015) menar att idag arbetar många 
arbetstagare fler timmar än vad som rekommenderas, har högre arbetsbelastning och 
ökad sysselsättning. Samad, Reaburn och Ashmed (2015) skickade ut enkäter i sin 
studie där 281 tjänstemän deltog. Studien syftade till att undersöka hur mycket 
tjänstemän arbetar och hur högt arbetstryck påverkar konflikten mellan arbetsliv och 
privatliv. De kom fram till att obalans skapas mellan arbetsliv och privatliv för 
tjänstemän som arbetar mycket. När tiden får för stort utrymme antingen i arbetsrollen 
eller i den privata rollen ökar risken för att en konflikt ska uppstå. Fevre m.fl (2015) 
menar att tid påverkar individen negativt och det kan det leda till stress, trötthet och 
obalans mellan arbetsliv och privatliv. Samad m.fl (2015) förklarar att tid kan skapa en 
konflikt mellan arbetsliv och privatliv om den överskrider en gräns som arbetstagaren 
inte klarar av. 

Hemarbete 
Russel m.fl (2009) förklarar att många företag idag använder sig av olika flexibla 
arbetsformer för de anställda. I deras studie har det visat sig att flexibilitet är ett 
användbart sätt för att balansera arbetslivet med privatlivet. En av de arbetsformer som 
erbjuds är hemarbete, det vill säga att arbeta på distans med utgångspunkt i sitt hem. 
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Hayman (2009) hävdar att inte alla flexibla arbetsformer skapar balans mellan arbetsliv 
och privatliv. Att arbeta hemifrån är en flexibel arbetsform som snarare kan skapa en 
konflikt mellan arbetsliv och privatliv än att skapa balans. Russel m.fl (2009) menar 
därför att det är viktigt att beakta att inte alla flexibla arbetsformer skapar balans, utan 
vissa former hindrar arbetstagare från att nå den önskade balansen. Att arbeta hemifrån 
har även visat sig ge högre grad av arbetsbelastning för arbetstagare. 

Stress 
I en studie gjord av Bell, Rajendran och Theiler (2012) undersökte de hur stress i arbetet 
påverkar arbetstagarens hälsa. Studien är gjord på 129 akademiker. Bell m.fl (201) 
definerar stress som en händelse eller situation som känns krävande, hotfull eller 
utmanande. Det kan beskrivas som relationen mellan individen och dennes omgivning 
som bedöms påverka individens välbefinnande. Stress på arbetsplatsen kan handla om 
att arbetsmiljön känns hotfull eller krävande, eller att något annat på arbetsplatsen 
skapar ett obehag. Att ha för hög arbetsbelastning påverkar individen negativt. När 
arbetsbelastningen är för hög skapas stress. Fevre m.fl (2015) menar att stress påverkar 
individens balans mellan arbetsliv och privatliv. När en individ är stressad uppstår en 
konflikt mellan arbetsliv och privatliv eftersom svårigheter att få ihop de båda rollerna 
uppstår.  

Brist på socialt stöd 
Att få ihop sina livsroller är inte helt enkelt. Det finns olika faktorer som kan främja 
respektive hindra arbetstagare att nå en balans mellan sina livsroller. Socialt stöd 
innebär att arbetstagare får stöd från familjen och arbetsplatsen. Det handlar om att 
arbetstagare får en känsla av att omgivningen värderar dennes insatser och är mån om 
arbetstagares välmående. Socialt stöd har många fördelar för arbetstagare och kan bland 
annat ge hjälp i form av empati, råd, stöd och information, som ska göra det lättare för 
arbetstagaren att möta livets utmaningar (Russo m.fl, 2016). Fevre m.fl (2015) menar att 
när arbetstagare inte får det sociala stöd som de behöver försämras deras balans mellan 
arbetsliv och privatliv. Det sociala stödet är en viktig tillgång för arbetstagare för att få 
ihop arbetslivet med privatlivet. 

Teknisk tillgänglighet 
Mellner (2015) undersökte i sin studie om den individuella gränsdragningen påverkas 
av förväntningar att vara tillgänglig efter arbete och om användningen av 
arbetstelefoner utanför arbetet påverkar att mentalt kunna stänga av arbetet. Hon menar 
att med teknikens framfart kan arbetstagare ständigt vara tillgänglig med sin smartphone 
och därmed förväntas det också att alla arbetstagare är tillgängliga hela tiden. Av att 
arbetstagaren ständigt är tillgänglig kan denne hålla kontakten med kunder, kollegor 
samt sin arbetsgivare, vilken timme på dygnet som helst. Detta helt oberoende av plats 
och tid. Utvecklingen med tekniken bidrar till suddiga gränser mellan arbetsliv och 
privatliv. Det ställer höga krav på arbetstagarna att kunna släppa arbetet på fritiden och 
sätta sina egna gränser. Mellner (2016) menar att de arbetstagare som känner att de 
förväntas att vara tillgängliga utanför arbetet och att de förväntas att svara på sin 
smartphone efter arbetstid, känner en låg kontroll på vart gränsen är mellan arbetsliv 
och privatliv. De arbetstagare som däremot känner att de har en hög kontroll på var 
gränsen är mellan arbetsliv och privatliv har lättare att psykologiskt avskilja arbetet från 
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privatlivet och därmed särskilja dem. Den tekniska tillgängligheten kan leda till att 
arbetstagaren blir stressad eftersom arbetstagaren inte hinner återhämta sig.  

Teoretiska utgångspunkter 
I studien tillämpas två teorier. Den ena är en work-life balance modell av O’Driscoll 
m.fl (2006) och den andra är en gränsteori av Mellner (2015). Gränsteorin förklarar hur 
gränsen mellan arbetsliv och privatliv kan se ut. Om en arbetstagare inte klarar av att 
göra en bra gränsdragning utifrån sina premisser kan det uppstå konflikter och 
konsekvenser. Det tar work-life balance modellen upp och den förklarar även vad som 
orsakar konflikter och vilka konsekvenser det kan leda till för individen. Dessa två 
teorier lägger fokus på olika saker men går in i varandra. Utifrån detta bedöms teorierna 
skapa en relevant teoretisk utgångspunkt som omfattar denna studie. 

Work-life balance modell 
Utifrån det O’Driscoll m.fl (2006) presenterar i sin studie kommer de fram till en 
modell om work-life balance. Modellen handlar om olika konflikter mellan arbetslivet 
och privatlivet. Förväntningar som ställs på arbetsrollen och familjerollen kan skapa en 
konflikt som leder till minskad delaktighet, tillfredsställelse och prestation i endera eller 
båda rollerna. Det uppstår en rollkonflikt där individen får svårt att leva upp till de krav 
som ställs från arbetslivet och privatlivet. I och med den rollkonflikt som uppstår blir 
det svårt för individen att integrera arbetslivet med privatlivet.  

O’Driscoll m.fl (2006) beskriver att den rollkonflikt som kan uppstå kan påverkas 
utifrån två aspekter. Det ena handlar om att arbetet hindrar familjelivet och den andra att 
familjelivet hindrar arbetslivet. Utöver dessa aspekter finns det även tre olika konflikter 
som modellen tar upp. Dessa tre konflikter är baserade på tid, ansträngning och 
beteende. En konflikt baserad på tid innebär att tiden spenderas mer på det ena området, 
vilket resulterar i mindre tid att vara tillgänglig på det andra området. Tid är en 
begränsning som individer har och därför finns det svårigheter att fördela tiden 
tillräckligt bra för båda rollerna. En konflikt baserad på ansträngning innebär att 
ansträngningen blir hög på det ena området vilket gör det svårt att fullfölja förpliktelser 
på det andra området. Konflikten bygger på negativa känslor där individens ena roll 
assimilerar sig för mycket med den andra rollen. En konflikt baserad på beteende 
innebär att beteende som krävs i en roll på ett område är olämpligt beteende på det 
andra området och i en annan roll. Det kan innebära vissa normer och förväntningar för 
en roll som krockar med den andra. Exempelvis kan en individ i arbetet förväntas vara 
tuff, ambitiös och resultatorienterad, men i hemmet förväntas individen vara kärleksfull 
och stöttande. På så sätt kan en konflikt mellan rollerna uppstå. 
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Figur 1. Egen översättning från O’Driscoll m.fl (2006) modell för work-life balance 
som visar förväntningar och konsekvenser för en konflikt mellan arbetsliv och privatliv. 

Förväntningar 
Arbets- och familjeresurser: Ibland tar en av rollerna för mycket tid och energi från den 
andra rollen, då kan det uppstå en konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Det varierar 
mellan individer beroende på deras förutsättningar. Stödet från privatlivet eller 
arbetslivet kan också påverka tiden till båda rollerna.  

Arbets- och familjekrav: En individ har både interna och externa krav. De krav som 
individen sätter upp för sig själv tillhör de interna kraven. Krav som kommer från 
arbetslivet, familjen eller på annat sätt utifrån tillhör de externa kraven.  

Genus: Det finns vissa normer för vad som är manligt och kvinnligt och det skapar en 
social press. Exempelvis blandar kvinnor in privatlivet mer i arbetslivet och män 
blandar in arbetslivet mer i privatlivet. 

Anhöriga: Kravet från anhöriga gör att arbetstiden kan minska. Det handlar exempelvis 
om att familjer med barn under 18 år har mer krav från omvärlden än familjer utan barn. 
En familj med barn som går i skolan har högre krav på sig än de med vuxna barn, vilket 
kan skapa en konflikt.  

Konsekvenser 
Frånvaro och tillbakadraganden: Konflikter mellan arbetsliv och privatliv är starkt 
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kopplade till sjukfrånvaro. Det är vanligare att det påverkas av att arbetet går ut över 
privatlivet än att privatlivet går ut över arbetet.  

Tillfredsställelse: En konsekvens som uppstår vid konflikt mellan arbetsliv och privatliv 
är att tillfredsställelsen för båda rollerna och livet i allmänhet minskar. 

Psykiskt välbefinnande: Depression, stress och utbrändhet är konsekvenser som kan 
uppstå vid konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Dessa tillstånd som individer kan 
hamna i är lika för både män och kvinnor. 

Fysisk hälsa: När en konflikt mellan arbetsliv och privatliv uppstår kan individens 
fysiska hälsa försvagas. Det kan bland annat visa sig genom större viktförändringar, 
sömnlöshet och huvudvärk. 

Gränsteori 
Mellner (2015) har skapat en teori om individens gränser mellan arbetsliv och privatliv. 
Enligt teorin varierar de olika rollerna en individ har utifrån hur de segmenteras eller 
integreras inom olika områden, exempelvis arbetsliv och privatliv. Hon beskriver att 
segmentering innebär i vilken grad arbetsliv och privatliv är separerade från varandra. 
Vid segmentering finns det en tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv. Integrering 
innebär det motsatta, där det sker en sammanslagning mellan arbetsliv och privatliv. 
Vid integrering är arbetslivet och privatlivet sammanlänkade vilket gör det svårare att se 
en gräns mellan dem. Individen skapar sina gränser i interaktion med sin omgivning. 
Det är upp till individen att bestämma om gränserna mellan de olika områdena ska vara 
starka eller svaga. Den gräns en individ har beror även på vilka förutsättningar den har 
vad gäller vilken livssituation individen befinner sig i. Uppmärksamhet har riktats mot 
hur individer hanterar övergången mellan arbetsliv och privatliv, både fysiskt och 
psykiskt. Dessa typer av gränsdragning kan öka eller krympa beroende på vilka 
förutsättningar som finns. I vilken mån individen har möjlighet till flexibilitet, 
exempelvis att gå tidigare från arbetet för att ta hand om familjeangelägenheter eller hur 
arbetslivet och privatlivet tränger in i varandra påverkar gränsdragningen.  

Mellner (2015) menar att även om segmentering skapar en tydlig gräns mellan arbetsliv 
och privatliv finns det inga garantier att det bidrar till skillnader för individen mellan 
arbetsliv och privatliv. Det har visat sig att integrering är förknippat med långa 
arbetsveckor, störning mellan olika roller, konflikt mellan arbetsliv och familjeliv samt 
dålig balans mellan arbetsliv och privatliv. Utifrån dessa två utfall av segmentering och 
integrering är det viktigt att beakta att individen påverkas av de krav, miljöer, 
begränsningar och möjligheter som finns och därför är det inte en självklarhet att 
individen själv kan välja den strategi den vill för att avgränsa olika områden. 
Arbetstagaren kan inte helt på egen hand styra över hur gränsdragningen sker utan det 
påverkas av ett samspel mellan individen och arbetsplatsen. Hon beskriver därför att när 
arbetsplatsens normer och resurser matchar arbetstagarens preferenser för hur 
gränsdragningen bäst sker, minskar konflikten mellan arbetsliv och privatliv, stressen 
avtar och arbetstillfredsställelsen ökar. När individen känner att den har hög kontroll 
över gränsen minskar störningar mellan arbete och privatliv, speciellt för de personer 
som föredrar segmentering. Strategin för gränsdragningen måste passa individen och 
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därför går det inte att utesluta varken segmentering eller integrering, eftersom det är 
individuellt vad som föredras. 

När kraven utifrån för hur arbetet organiseras minskar, får individen större möjligheter 
att styra sin arbetssituation samt situation i privatliv. Mellner (2015) menar att på så sätt 
kan individen utföra sitt arbete på den tid och plats som matchar arbetstagarens 
preferenser, kontextuella krav och ansvar. Flexibilitet och individuellt arbete ökade i 
samband med den tekniska revolutionen och parallellt intensifierades även tidskravet. 
Hon beskriver att flexibilitet och handlingsfrihet därför inte alltid är bra, utan det kan 
även göra att det blir svårare för arbetstagaren att avskilja sig från arbetet och inte lägga 
tid på arbetsrelaterade frågor på sin privata tid. Hon hävdar att när arbetstagaren har hög 
kontroll över gränsen minskar risken att hon ska lämna arbetsplatsen, konflikt mellan 
arbetsliv och privatliv minskar samt mindre depression. Vid låg kontroll över 
gränsdragningen blir konflikten mellan arbetsliv och privatliv starkare och kan öka den 
psykiska ohälsan. 

Begreppen segmentering och integrering, som Mellner (2015) beskriver i sin teori om 
gränsdragning, kommer användas i denna studie. Segmentering och integrering kommer 
förklara vilken gränsdragning arbetstagarna har och därför kommer arbetstagare 
beskrivas som segmenterare eller integrerare i denna studie.  

Syfte och problemformuleringar 
Studien syftar till att undersöka hur arbetstagare hanterar balansen mellan arbetsliv och 
privatliv samt hur deras gränsdragning sker. Studien utgår från arbetstagarnas 
upplevelse av vad de kan göra för att skapa work-life balance och se vilka faktorer som 
används i praktiken och hur arbetstagarna upplever sin balans mellan arbetsliv och 
privatliv. Detta syfte har lett fram till följande problemformuleringar: 

Vilka faktorer upplever arbetstagare främjar respektive hindrar balansen mellan 
arbetslivet och privatlivet?  

Hur hanterar arbetstagare gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv? 

METOD 
I följande avsnitt beskrivs hur studien har genomförts och vilken metod som används. 
Först presenteras studiens metodologiska utgångspunkt och därefter följer planering och 
genomförande med underrubrikerna urval, instrument, insamling och slutligen 
analysmetod.  

Metodologisk utgångspunkt 
En hermeneutisk tolkning innebär ett försök att komma fram till en giltig tolkning av 
betydelsen i en text (Kvale & Brinkmann, 2014). För att få en förståelse av datan från 
intervjupersonerna i den här studien var hermeneutisk meningstolkning en lämplig 
metod. 
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Den kvalitativa metoden syftar till att få en uppfattning av individens livsvärld i hennes 
sociala verklighet. Med livsvärld menar Dalen (2015) att forskaren vill ta reda på 
informantens upplevelser. Det kan vara allt från individens synpunkter och åsikter till 
hur individen uppfattar saker och ting. Hon menar att begreppet livsvärld är användbart 
vid det kvalitativa tillvägagångssättet. Det beror på att begreppet livsvärld lägger vikt 
vid att få informantens upplevelse och inte endast en beskrivning av individens 
omständigheter. Bryman (1997) beskriver att den kvalitativa forskningen utgår från att 
se saker ur en annan individs perspektiv. 

Planering och genomförande 
Kvalitativ metod lämpade sig bra i den här studien eftersom syftet utgick från 
arbetstagarnas upplevelse av vad de kan göra för att skapa balans mellan arbetsliv och 
privatliv. Studien utgjordes av intervjuer. Syftet med att använda intervjuer i studien var 
att få tillgång till intervjupersonernas livsvärld och livssituation. Bryman (2011) 
förklarar att i kvantitativa undersökningar vill forskarna många gånger generalisera 
resultaten. Detta förklarar Bryman (1997) beror på att de vill närma sig 
naturvetenskapliga slutsatser. Det är tvärtemot vad de kvalitativa forskarna vill eftersom 
de har en samhällsvetenskaplig syn och ofta grundar sina resultat på enstaka eller få fall. 
I förhållande till den här studiens storlek, syfte och metod var det inte meningen att 
studien skulle gå att generalisera.  

Urval 
Studien avgränsades till att enbart undersöka arbetstagare inom tjänstemannasektorn. 
Fevre m.fl (2015) presenterade en studie som visade att tjänstemän var de som har det 
mest besvärligt att få ihop arbetslivet med privatlivet. Därför blev denna urvalsgrupp 
relevant för undersökningen. Att enbart undersöka arbetstagare var en annan 
avgränsning som beaktades. Det gjordes för att undersökningen skulle utgå från 
arbetstagarnas perspektiv och inte från arbetsgivarens synvinkel. Ett krav för urvalet av 
arbetstagare var att alla skulle vara heltidsanställda. Valet gjordes utifrån premisserna 
att alla deltagare i studien skulle ha samma förutsättningar. Därför deltog inga 
arbetstagare som arbetade mindre än heltid. 

I studien tillämpades en kombination mellan bekvämlighetsurval samt målinriktat urval, 
som användes som tillvägagångssätt för att finna intervjupersoner. Bryman (2011) 
beskriver bekvämlighetsurval som en metod där forskaren väljer sina intervjupersoner 
utifrån de som finns tillgängliga. Forskare kan själva välja att använda sig av ett 
bekvämlighetsurval men det kan även komma restriktioner från organisationen som 
undersöks, där de själva vill välja ut vilka som ska delta i studien. I den här studien 
utgick bekvämlighetsurvalet både från författarna för denna studie samt 
organisationernas restriktioner. För att få en överensstämmelse med de 
forskningsfrågorna samt avgränsningar för studien lämpade sig även ett målinriktat 
urval. Ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer deltagare på ett strategiskt sätt 
för att deltagarna ska vara väsentliga för de forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 
2011). Dessa två metoder gav bra resultat för att nå de arbetstagarna som var 
erforderliga för genomförandet av studien. 
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För att operationalisera syftet skedde undersökningen i tre olika organisationer. Den ena 
organisationen var en expertmyndighet belägen i hela Sverige, där tre arbetstagare 
intervjuades varav två arbetstagare levde i familjer med barn och den andra 
arbetstagaren bodde tillsammans med sambo. Organisation två var ett rekrytering -och 
bemanningsföretag som också finns på olika platser runt om i landet. På rekrytering -
och bemanningsföretaget intervjuades två arbetstagare där en av dem hade familj med 
barn medan den andra arbetstagaren levde ensam. Den tredje organisationen var en 
förening som behandlar frågor om natur och miljö och därifrån deltog en arbetstagare 
som bodde tillsammans med sambo. Varför dessa tre organisationer undersöktes 
berodde på att studien inte syftade till att undersöka en specifik bransch. Begreppet 
work-life balance berör alla typer av organisationer och därför genomfördes studien 
med tre skilda organisationer för att få en spridning på arbetstagarna. Inför studien fanns 
en förhoppning av att ha mellan sex till åtta arbetstagare. Utfallet blev sex stycken 
arbetstagare vilket var ett lämpligt antal utifrån den här studiens syfte och storlek. 
Eftersom relativt många deltog ökade äktheten i studien. Kvale och Brinkmann (2014) 
beskriver att antalet intervjupersoner bestäms efter hur många som behövs för att ta reda 
på det som studien syftar till. Genom intervjuerna kan arbetstagarna ha väckt en tanke 
hos sig själva om sina möjligheter att påverka balansen mellan arbetsliv och privatliv. 
Enligt Bryman (2011) kan det här styrka studiens äkthet ytterligare när 
intervjupersonerna får möjlighet till reflektion och förändra sin befintliga inställning.  

Instrument 
I kvalitativa metoder sker operationaliseringen utifrån att forskaren ska kunna styra 
flödet i processen. För att styra intervjun och inhämta den data som behövdes till 
studien följdes en intervjuguide (se bilaga 2) med förbestämda teman och därmed 
säkerställdes att undersökningen skedde inom det valda forskningsområdet (Jan Perselli, 
personlig kommunikation, 11 oktober 2016). Intervjuguiden innehöll olika teman för att 
kunna täcka studiens syfte att undersöka vilka faktorer som används i praktiken hos 
arbetstagarna för att skapa balans mellan arbetslivet och privatlivet. Teman som 
utformades i intervjuguiden var; work-life balance, stöd, flexibilitet, tillgänglighet och 
arbetsbelastning. Dessa teman arbetades fram utifrån teorin och tidigare forskning. 
Ordningsföljden på de utformade teman var placerade på ett sätt för att få en tydlig följd 
i frågorna och en sammanhängande intervju. För att samla in empiri genomfördes 
semistrukturerade intervjuer. Detta tillvägagångssätt ansågs mest lämpligt för att få svar 
på studiens syfte. Inledningsvis i intervjun ställdes ett par bakgrundsfrågor till 
informanten. Dalen (2007) beskriver att detta användningssätt kallas områdesprincipen 
och tillämpades för att informanten skulle känna sig trygg och avslappnad i intervjun. 
Under varje tema ställdes öppna frågor för att kunna koppla frågorna till vardera tema. 
Anledningen till användningen av öppna frågor är för att komma åt informanternas 
upplevelser och för att informanten ska få möjlighet till ett fritt berättande (Dalen, 
2007). 

Tillförlitligheten beaktades i studien och den består av fyra kriterier; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman (2011) 
förklarar att trovärdigheten innebär att resultaten från studien ska vara trovärdiga utifrån 
att reglerna som finns inom kvalitativ forskning ska följas, att resultaten från 
intervjuerna rapporteras tillbaka till informanterna, då det är deras livssituation som 
studeras. Det andra kriteriet som Bryman (2011) beskriver är överförbarheten. Den 
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handlar om att studien ska ha fylliga beskrivningar. Då blir det enklare för andra 
personer att bedöma resultat och överföra dem till andra miljöer. Det tredje kriteriet är 
pålitligheten, som innebär ett granskande betraktelsesätt. För att kunna granska en 
studie måste det säkerställas att alla moment i studien ska ha redogjorts, exempelvis 
intervjuutskrifter och fältanteckningar. En möjlighet att styrka och konfirmera är det 
fjärde kriteriet i tillförlitligheten, vilket betyder att det inte går att få fullkomlig 
objektivitet, men att det ska kunna gå att säkerställa att intervjuerna har utfärdats i god 
tro. Det innebär att intervjuarens personliga värderingar och åsikter inte ska påverka. 
Dessa fyra kriterier beaktades under processens gång i studien och därmed ökade 
tillförlitligheten. Hur kriterierna uppfylldes beskrivs i nästkommande stycke.  

Insamling 
För att genomföra datainsamlingen till studien skickades ett missiv (se bilaga 1) ut till 
de valda informanterna. Missivet delgav information kring intervjun för att skapa ett 
förtroende hos informanterna. I missivet förklarades syftet med studien, etiska riktlinjer 
och praktisk information kring intervjun. Det förklarades även att tid och plats skulle 
bestämmas i samråd med informanterna. Platsen bestämdes utifrån deltagarnas 
önskemål för att få dem att känna sig trygga i den miljön där genomförandet skulle ske. 
Platsen bestämdes även utifrån att det skulle vara praktiskt genomförbart för 
informanten, annars fanns risken att de inte hade haft möjlighet att ställa upp i intervjun. 
Starrin och Rench (1996) förklarar att ett öppet klimat och en trygg miljö ska finnas vid 
utförandet av intervjuerna, eftersom det gör att deltagarna känner sig trygga. Om 
deltagarna känner sig otrygga under intervjun svarar de inte uppriktigt på frågorna som 
ställs. Intervjuerna utfördes vid tre olika tillfällen på grund av att tre olika 
organisationer skulle undersökas. Den första intervjun var förlagd några dagar innan 
den andra intervjun skulle ske. Detta gjordes för att få möjlighet att korrigera 
intervjuguiden ifall den inte skulle upplevas som tillräckligt bra. Under samtliga 
intervjuer deltog båda författarna för denna studie för att nyansera egna åsikter och 
värderingar och därmed inte rikta resultat utifrån den förförståelse som fanns. 
Anledningen till att båda deltog vid intervjuerna var också för att den ena höll i 
intervjun samtidigt som den andra förde anteckningar. Dalen (2014) nämner vikten av 
att föra anteckningar under intervjun, på grund av att det kan ha stor betydelse vid 
analysarbetet. Genom dessa iakttagelser stöddes det fjärde kriteriet i tillförlitligheten. 
Tolkningen blev även mer sanningsenlig och valid genom att båda medverkade på 
intervjun och sedan analyserade materialet tillsammans.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det är gynnsamt att spela in intervjun, det 
görs delvis för att få intervjuaren att fokusera på ämnet. Under samtliga intervjuer 
spelades materialet in. För att få användning av inspelningen transkriberades materialet. 
De förklarar att transkribering handlar om att omvandla det muntliga materialet till 
skriftlig form. Detta gjordes för att på ett enklare sätt kunna analysera materialet och för 
att inte viktiga uttalanden skulle glömmas bort. Transkriberingen var inte till för läsaren 
och presenterades därför inte i studien. Genom att transkribera materialet säkerställdes 
att informantens uttalanden inte förringades och därmed stöddes tredje kriteriet i 
tillförlitligheten. 



 

15 

I studien tillämpades de forskningsetiska principerna. Dessa principer användes för 
informanterna som deltagit i studien, för att säkerhetsställa deras anonymitet, 
konfidentialitet, frivillighet samt integritet. Den första principen behandlar 
informationskravet som innebär att forskaren ska informera informanterna om studiens 
syfte. De ska även få information om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta intervjun under tidens gång (Bryman, 2011). Informationskravet tillämpades vid 
utskick av missivet till informanterna, och upprepades återigen vid intervjutillfällena. 
Den andra principen är samtyckeskravet som betyder att deltagandet är frivilligt och 
informanten har rätt att bestämma över sin medverkan. Informanten ska få bestämma på 
vilka villkor deltagande ska ske och om de väljer att avbryta, ska det inte bli några 
negativa konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet, u.å.). Det tillämpades genom att 
deltagaren fick bestämma tid och plats för intervjun och informerades väl om 
möjligheterna att avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet handlar om att alla 
deltagarnas uppgifter ska hanteras konfidentiellt. Med detta menas att personuppgifter 
inte ska kunna hänföras till deltagarna samt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem 
(Vetenskapsrådet, u.å.). Genom användandet av fingerade namn och att inte nämna 
organisationerna vid namn tillämpades konfidentialitetskravet i studien. Det sista kravet 
är nyttjandekravet som innebär att den insamlade empirin endast får brukas i den här 
studien (Bryman, 2011). Det är något som beaktades eftersom det var den enda avsikten 
med insamlingen av empiri. 

Analysmetod 
Bryman (2011) beskriver att svårigheten med kvalitativa undersökningar är att 
forskaren snabbt får ett stort och svårhanterligt datamaterial som bygger på 
fältanteckningar, intervjuutskrifter och andra dokument. Till skillnad från kvantitativ 
analys finns det få etablerade metoder för att analysera kvalitativa undersökningar. 
Analysmetoderna i kvalitativa undersökningar är snarare en vägledning och en slags 
referensram för forskare menar Bryman (2011). Den här studien utgick från en narrativ 
analys som är ett tillvägagångssätt vid framtagning och analys av data. Narrativ betyder 
att forskaren får ta del av informantens berättelse. Det finns olika modeller för narrativ 
analys och i den här studien användes en tematisk analys. Tematisk analys betyder att 
forskaren lägger tyngd på vad som sägs och inte hur informanten säger det. Eftersom 
syftet med studien var att komma åt vad intervjupersonen sa och upplevelser kring 
ämnet work-life balance, motiverade det valet för användningen av tematisk analys. 
Tematisk analys är ett av de vanligare tillvägagångssätten vid kvalitativ analys. 
Analysmetoden i den här studien utgick från ett ramverk som innebär en matrisbaserad 
metod. Matrisen innehöll ett centralt tema samt flera subteman för att hantera den 
insamlade datan. Genom detta tillvägagångssätt kunde citat och uttalanden hamna under 
respektive relevant tema. Utifrån den här analysmetoden kunde den insamlade datan 
kategoriseras och bearbetas på ett systematiskt sätt.  

Dalen (2015) nämner att målet med kodningen är att få en förståelse för materialet för 
att sedan kunna säga något om det studerade fenomenet. Materialet genomgicks för att 
identifiera olika subteman. Det gjordes genom att börja med en öppen kodning. Den 
öppna kodningen har till syfte att finna begrepp som kan tillhöra subteman. För att finna 
subteman och begrepp genomgicks materialet samt informanternas uttalanden noggrant. 
Subteman som upptäcktes var gränsdragning, flexibilitet, stöd, tillgänglighet, tid och 
arbetsbelastning. Bryman (2011) förklarar att det kan uppstå problem vid kodning av 
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kvalitativ dataanalys och det är att kontexten kan gå förlorad. Genom att ta ut 
intervjuuttalanden och citat ur sitt sammanhang kan kontexten där det hör hemma gå 
förlorad. Det fanns en medvetenhet kring problemet som beaktades under analysarbetet. 
Genom att bekanta sig väl med materialet samt att båda deltog vid analysarbetet 
minskades risken för att kontexten gick förlorad.  

Kodningen skedde genom olika steg som Bryman (2011) förklarar är viktiga att ha i 
åtanke vid kodningen. Det första steget efter transkriberingen var att läsa igenom 
utskrifterna och anteckningarna från intervjuerna noggrant. Detta gjordes för att få god 
överblick över materialet och underlätta för kommande steg. Därefter lästes materialet 
igenom en gång till men denna gång fördes kommentarer för att finna subteman och 
centrala teman. Det var vid detta skede som kodningen började ta fart och subteman 
kunde upptäckas. För att hitta koder som passade till subtemat plockades citat ut från 
utskriften av intervjuerna. Dessa citat kondenserades sedan för att bilda en kod. Steg tre 
innebar att utifrån dessa subteman att finna samband mellan vad arbetstagarna sagt, 
därför granskades koderna kritiskt. Steget som följde därefter handlade om att finna 
olika kopplingar mellan de teman som hittats och den tidigare forskning och teori som 
presenterades tidigare i studien.  

 

Figur 2, exemplifiering av hur kodningen av materialet har gått till. 



 

17 

 
RESULTAT 

 
I detta kapitel presenteras resultatet. Resultatet är baserat på svar från studiens sex 
intervjuer och vad arbetstagarna berättade. Arbetstagarna befann sig i olika skeden i 
livet, några av dem hade barn och andra inte. Arbetstagarna hade varit verksamma olika 
länge i arbetslivet. Det fanns en medvetenhet att arbetstagarna hade olika livssituationer 
när de tillfrågades. För att beakta de etiska riktlinjerna kommer ingen av arbetstagarna 
att nämnas vid namn. Intervjupersonerna kommer att benämnas arbetstagare. 
Resultatdelen är uppbyggd utifrån kategorier. Dessa kategorier bildade flera subteman, 
som presenterades i föregående avsnitt. Utöver de subteman som finns i intervjuguiden 
framkommer två nya subteman. Dessa två är gränsdragning och tid som framkom 
genom analys av materialet. 

Gränsdragning 
Den önskvärda balansen  
Vid intervjuerna ställdes frågan vad arbetstagarna ansåg att balans var för dem. 
Arbetstagarna beskrev balans mellan arbetsliv och privatliv att arbetsdagen börjar när de 
kommer till kontoret. Arbetet fortgår under dagen och någonstans mellan fyra och fem 
är det dags att lämna kontoret. När de lämnar kontoret ska privatlivet träda in istället. 
Arbetstagarna ville inte tänka på sitt arbete på fritiden eller behöva arbeta på sin fritid. 
En av arbetstagarna beskrev det så här:  

Jaa, det innebär att man kan, när man stämplar ut, att man 
stämplar ut fysiskt och mentalt, inte bara fysiskt, alltså när 
man går hem att man försöker, vad ska jag säga, hitta en 
balans att nu är jag hemma, nu behöver jag inte tänka på 
jobbet. 

Citatet sammanfattade vad arbetstagaren ansåg att balans är och la vikt på att inte bara 
fysiskt utan även mentalt stämpla ut från arbetet vid arbetsdagens slut. 

En annan arbetstagare förklarade att välmående på arbetet och i privatlivet skapar 
balans. Till skillnad från ovanstående arbetstagare la denna arbetstagare inte lika stor 
vikt vid att det var gränsdragningen som skapade balans. Arbetstagaren menade att det 
krävdes ett välmående och trivsel i arbetslivet så väl som i privatliv. Så här förklarade 
arbetstagaren vad balans var: 

Balans för mig är när man känner ett välmående, så väl här på 
arbetet som hemma i mitt fall med familjen. Att man känner att 
det är kul och lustfyllt. Nu pratar vi med stora penseldrag, det 
kan ju finnas dagar som är utmanande och tuffa, så är det ju 
för oss alla. Men att man i stora drag känner av att det är 
lustfyllt att gå till jobbet och att den också känns bra att få 
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komma hem och att man också ha balansen på hemmaplanet 
med sin familj. Så skulle jag beskriva det. 

Arbetstagarna ville ha en tydlig gränsdragning för att nå balans. En annan arbetstagare 
menade också att gränsdragningen var viktig men la vikt vid att arbetet måste vara 
roligt. Genom att ha ett intressant arbete blev det inte betungande att tänka på arbetet på 
fritiden, vilket arbetstagaren ansåg var en viktig del för att få balans i livet.  

Den faktiska balansen 
Efter att ha ställt frågan till arbetstagarna om vad balans var för dem och deras 
önskvärda balans, ställdes frågan om hur de faktiskt upplevde sin balans mellan 
arbetsliv och privatliv. 

Utifrån arbetstagarna svar från den önskvärda balansen ville de flesta ha en tydlig gräns 
mellan arbetsliv och privatliv. När de fick frågan hur den faktiska balansen och 
gränsdragningen såg ut var det tre stycken som hade en mer flytande gräns där 
arbetslivet och privatlivet gick in i varandra. Den önskvärda balansen stämde därmed 
inte helt överens med den faktiska balansen. En av arbetstagarna förklarade att: “de är 
helt integrerade i varandra... mm, så det är ingen balans... det går liksom inte isär”. De 
andra tre arbetstagarna hade en tydligare gränsdragning och var mer segmenterade. Att 
få en tydligare gränsdragning mellan arbetslivet och privatliv förklarade en av 
arbetstagarna kommer med åren. Ju äldre man blir desto enklare blir det att hitta vad 
som krävs för att må bra och få balans. Arbetstagaren förklarade det så här: “att ha ett 
gummiband som man kan töja åt båda hållen. Det gör att det skapar förutsättningar för 
att man ska få ihop balansen”. Arbetstagarna beskrev att det var viktigt att planera och 
ha god framförhållning för att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv.  

Stöd 
Stöd från arbetsgivare 
Tre av de sex arbetstagarna var överens om att stöd från arbetsgivaren var viktigt för 
balansen mellan arbetsliv och privatliv. Några av arbetstagarna tycker att de får 
tillräckligt med stöd från sin arbetsgivare. En av arbetstagarna uttryckte att “Det är 
skönt, det är bra, annars hade jag inte orkat”. Medan den andra arbetstagaren ansåg att 
stödet från arbetsgivaren var viktigt men kände att det inte fanns.  

Övriga arbetstagare ansåg att stödet från arbetsgivaren varken var viktigt eller oviktigt. 
De kände inte att de hade mycket stöd men att de inte heller behövde det för balansen 
mellan arbetsliv och privatliv. En arbetstagare nämnde att “Skulle jag behöva det så 
känner jag mig trygg med att jag nog skulle få det”. Därmed menade arbetstagarna att 
om de visade tecken eller antydde att de behövde stöd från arbetsgivaren, skulle de 
troligtvis få stöd. 

Stöd från familj eller andra anhöriga 
Gällande stöd från familj eller andra anhöriga för att få ihop balansen mellan arbetsliv 
och privatliv förklarade två av arbetstagarna att det var mer eller mindre oviktigt. De 
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menade på att stödet från arbetsgivaren betydde mer i jämförelse. I motsats menade två 
av de andra arbetstagarna att stödet från familj och anhöriga för att få ihop balansen 
mellan arbetsliv och privatliv betydde väldigt mycket. En av arbetstagarna förklarade 
det så här: 

Oj, jättejättejättemycket. Mina föräldrar och min svärmor 
hjälper till jättemycket så vi får ihop det. Dom hämtar och 
lämnar, och skjutsar till träningar som börjar halv fyra på 
eftermiddagen när vi inte har kommit hem och sådär.  

Två av arbetstagarna befann sig någonstans emellan de andra arbetstagarna i sina svar. 
De ansåg att stödet från familj och andra anhöriga var viktigt och det upplevde att stödet 
fanns. Arbetstagarna la dock inte för mycket vikt vid det. De kände att förståelsen från 
familjen fanns och det underlättade balansen mellan arbetsliv och privatliv.  

Tekniska resurser 
Det fanns en delad mening om tekniska resurser är främjande eller hindrande på 
balansen mellan arbetsliv och privatliv. Hälften av arbetstagarna ansåg att användningen 
av tekniska resurser såsom smartphone, datorer och mailanvändning var en fördel i 
arbetet för dem, men hindrade dem i privatlivet. En arbetstagare förklarade “det är en 
stor tillgång på arbetstid men det är ett stressmoment på privatlivet eftersom att jag 
hela tiden har möjlighet att gå in och kolla mailen liksom”.  

De resterande tre arbetstagarna tyckte att de tekniska resurserna hjälpte balansen mellan 
arbetsliv och privatliv. De ser inget hinder med att använda tekniska resurser i 
privatlivet. En av arbetstagarna berättar att “det är jättebra, det bidrar till minskad 
stress, att man har den möjligheten”. Arbetstagaren menade att möjligheten till att 
kunna koppla upp sig på arbetet ledde till minskad stress och därmed var ett bra 
hjälpmedel. 

Flexibilitet 
Flextid 
Flextid är en arbetsform som arbetsplatser kan erbjuda arbetstagarna. Samtliga 
arbetstagare hade möjligheten till att utnyttja flextid och tyckte att flextid var mycket 
bra. Arbetstagarna ansåg att flextid var det hjälpmedel som användes mest för att få 
ihop balansen mellan arbetsliv och privatliv. En av arbetstagarna förklarade att “Ja, på 
det sättet är det väldigt bra, det är en sådan sak som jag tror är en viktig faktor, att vi 
kan bestämma själv hur vi vill jobba och så”. En av de andra arbetstagarna benämnde 
det så här: 

Det har vi möjlighet till i vårt jobb och det har jag alltid haft 
sådana arbetsgivare, där jag har haft den möjligheten och jag 
har väldigt svårt att tänka mig ett jobb att inte ha det, för det 
är väldigt viktigt.  
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Vikten av förmånen till flextid togs upp i samtliga intervjuer som en positiv faktor.  

Hemarbete 
Några av arbetstagarna tyckte att hemarbete gav en positiv inverkan på balansen mellan 
arbetsliv och privatliv. En av arbetstagarna förklarar att: 

Har jag vissa andra administrativa saker som jag ändå kan 
göra från datorn och då förväntas jag inte vara här utan då 
kan jag göra det hemifrån och det tycker jag är jättepositivt, 
annars skulle jag bli väldigt stressad över att känna att jag 
måste åka hit för att fixa saker som jag egentligen hade kunnat 
göra hemifrån.  

Arbetstagarna nämnde dock att de inte arbetade hemifrån ofta utan de befann sig mer på 
arbetsplatsen och det berodde bland annat på att de ville ha rutiner i livet. Arbetstagarna 
poängterade att de tyckte om möjligheten till att kunna arbeta hemifrån om det skulle 
behövas. 
 
Två av arbetstagarna hade en annan åsikt mot vad ovanstående arbetstagare sa, de 
menade att hemarbete ledde till att arbetslivet och privatlivet sammanlänkas på ett icke 
tillfredsställande sätt. En av arbetstagarna benämnde det så här: 

Att arbeta hemma, blir bara så utdraget, för då hittar man hela 
tiden något annat att göra och då blir det svårare att räkna 
hur många timmar man faktiskt har jobbat, eller hur många 
timmar man kokade kaffe, borstade håret eller dansade 
framför spegeln. Det går inte, jag försöker verkligen fastän att 
jag har flexibla tider, så försöker jag vara på kontoret så 
mycket som möjligt. 

Tillgänglighet och tid 
Angående tillgänglighet på sin fritid svarade arbetstagarna varierat. Några av dem var 
tillgängliga ibland men inte ständigt. De hade ofta med sig telefoner och datorer hem 
därmed fanns möjligheten att kunna koppla upp sig och även svara i telefon när det 
behövdes. En av arbetstagarna berättade: 

Man är ju alltid tillgänglig och kan ta ett samtal eller mail 
även om klockan är åtta eller nio. För man tycker ändå det är 
så pass kul det man gör så det är inga problem. 

Arbetstagarna såg det inte som ett problem att ta arbetsrelaterade samtal, på grund av att 
arbetet var en del av deras liv och uppfattades som roligt. Att arbetstagarna tog emot 
samtal på sin fritid berodde även på nyfikenhet och viljan att veta vad som hade hänt. 
 
En av arbetstagarna var ständigt tillgänglig på sin fritid. Arbetstagaren hade med sig 
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telefonen ständigt och svarade på inkommande samtal. Arbetstagaren förklarade sin 
tillgänglighet på fritiden på följande sätt: 

Det är jag men det är inget krav. Men det är väl en sådan grej 
som jag känner, det underlättar för annars kommer det bli 
extra arbete på måndagen. Så här många samtal som hade 
varit korta om jag tagit dem direkt men som tar för lång tid om 
man ska ta alla fem på måndagen, än om jag bara hade svarat 
fredag eftermiddag och lördag liksom. 

Två arbetstagare var aldrig tillgängliga för arbete på sin fritid. De lämnade mobil och 
andra tekniska hjälpmedel på arbetet för att inte vara kontaktbara efter arbetstid. När de 
gick hem lämnade de inte bara arbetet fysiskt utan försökte även lämna det mentalt, i 
den mån det gick. 

Samtliga arbetstagare hade som utgångspunkt att arbeta 40 timmar per vecka. Två av 
dessa arbetstagare arbetade 40 timmar och resterande arbetade över 40 timmar per 
vecka. Det berodde på att de var tillgängliga för arbetet i privatlivet och arbetade 
emellanåt hemma på kvällarna för att hinna ikapp sådant som de inte hunnit på 
arbetstid. Att de lade mycket tid utöver sin ordinarie arbetstid på sin fritid gjorde att det 
kunde skapa obalans i livet. Tiden och tillgängligheten påverkade några av 
arbetstagarna negativt. En arbetstagare berättade på vilket sätt det påverkade: 

Ja, jag har faktiskt senast igår var jag på sjukhuset för jag har 
fått problem med nacken. Det kan ju både vara hur jag 
arbetar, alltså hur jag sitter. Men jag tror också mycket har att 
göra med stress, och att jag inte känner att jag har tid att 
träna, så att det blir en ond cirkel. För det var tredje gången 
på en månad som jag har fått skitont i nacken. Så då kände jag 
att nu är det dags att kolla upp. Så nu går jag på starka piller. 
Så det tror jag definitivt är relaterat till att jag har jobbat 
mycket. Och sen i stressen så blir det svårt att sova, jag vaknar 
på nätterna.  

Arbetsbelastning 
Att det kan uppstå hög arbetsbelastning periodvis var en åsikt samtliga arbetstagare 
hade. Merparten av arbetstagarna var överens om att hög arbetsbelastning leder till att 
livet blir stressigt, symptom som sömnproblem uppstår, fysiska problem av att få ont i 
kroppen samt minnesförlust. Den höga arbetsbelastningen leder till ett ständigt tänkande 
på arbetet. För att få bort tankarna på arbetet nämnde en av arbetstagarna: 

Jag kan bli stressad också. Men bara jag får sitta ner några 
timmar och strukturera upp. Jag är en sån här listmänniska, 
skriver jag listor som det här och det här är prioriterat, och 
jag använder färgmarkeringar och allt vad det är. Nästan så 
jag skulle vilja ha klistermärken också. Nej men bara jag får 
ner det och får samla det. Det kan vara jättemycket på listorna 
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men då har jag fått ner det på något sätt. Så då slipper jag ha 
det i huvudet. 

En av arbetstagarna nämnde att det var viktigt med återhämtning vid hög 
arbetsbelastning. Arbetstagaren menade att vid hög arbetsbelastning var det viktigt att 
fokusera på arbetet på kontorstid och återhämta sig när man kommer hem. 
Arbetstagaren förklarade det så här: 

Att är det mycket på jobbet så är det skönt att kunna ha tiden 
med familjen och inte behöva tänka på jobb. Även om man 
kanske slår upp datorn så är det viktigt att man är extra 
pushar sig att gå nu och träna, gå nu den där 
kvällspromenaden, försök att sitt ner med din sambo, fru och få 
lite egentid och prata. Så att man känner att man, det här är 
jobbet, och det här är privatlivet. Så det inte liksom glider ihop 
för mycket till en smet. Utan ha två tydliga skiljelinjer. 

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis visade resultatet att arbetstagarnas gränsdragning skedde på olika 
sätt. Tre av arbetstagarna var segmenterare och hade en tydlig gräns. Resterande var 
integrerare och där var gränsen mer flytande. Stöd som främjande faktor visades viktigt 
för samtliga arbetstagare men olika stöd var varierande viktigt för dem. Hälften av 
arbetstagarna ansåg att stödet från arbetsgivaren var det viktigaste för att få ihop 
arbetslivet med privatlivet. De andra tre arbetstagarna ansåg att stödet från familj och 
andra anhöriga var viktigare. De arbetstagare som ansåg stödet från familj och andra 
anhöriga som viktigast var de som hade barn. Tekniska resurser kan vara en tillgång 
menade arbetstagarna. Det var för samtliga arbetstagare en fördel i arbetet, medan tre av 
arbetstagarna menade att det hindrade dem i privatlivet. Den faktorn som bidrog mest 
till balans för arbetstagarna var flextid. Den nyttjades mest och var den viktigaste 
faktorn för att främja balans mellan arbetsliv och privatliv för arbetstagarna. Att arbeta 
hemifrån visade sig vara förmånlig för de flesta, även om det inte utnyttjades i stor 
uträckning. Två arbetstagare menade dock att det skapades en störning mellan arbetsliv 
och privatliv. Hur tillgängliga arbetstagarna var på sin fritid skiljde sig åt mellan dem. 
En arbetstagare var alltid tillgänglig och det skapade psykiska och fysiska besvär. Två 
arbetstagare var aldrig tillgängliga och de menade på att de mådde bra av att ha det så. 
Resterande arbetstagare var tillgängliga till viss del och kände inte att det påverkade 
dem. Merparten av arbetstagarna kände att hög arbetsbelastning ledde till stress, 
sömnproblem och glömska. För att minska arbetsbelastningen menade dem att det var 
viktigt att strukturera upp arbetet och finna tid för återhämtning för att stressen inte 
skulle ta över. 

Teoretisk problematisering 
Att teoretiskt problematisera studiens resultat utifrån studiens teoretiska utgångspunkter 
gjordes för att bättre förstå resultatet och möjligtvis finna likheter och skillnader mellan 
teori och resultat. Den teoretiska problematiseringen kopplat till resultatet presenteras 
nedan. I första delen av kapitlet ställs resultatet mot work-life balance modellen av 
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O’Driscoll m.fl (2006). Därefter ställs resultatet mot gränsteorin av Mellner (2015). I 
och med att det görs en problematisering i kommande stycke kommer några av våra 
personliga åsikter in i texten. Våra egna slutsatser presenteras däremot mer utförligt i 
resultatdiskussionen.  

Tid och arbetsbelastning skapar konflikt 
I kapitlet teoretiska utgångspunkter presenterades en modell av O’Driscoll m.fl (2006). 
Den skildrar hur konflikter kan uppstå mellan arbetsrollen och andra roller i privatlivet. 
När det uppstår konflikt mellan arbetsrollen och andra roller i privatlivet blir det svårt 
för arbetstagaren att balansera dessa två. En av konflikterna som de tar upp handlar om 
tid. Det uppstår en konflikt i att tiden spenderas mer på det ena området och gör att 
arbetstagaren inte kan vara lika tillgänglig på det andra området. Att tiden inte räcker 
till, eftersom tiden är en begränsad resurs för arbetstagaren. Två av arbetstagarna hade 
en tidskonflikt där stora delar av tiden spenderades på arbetet, så väl som på 
arbetsplatsen men även i hemmet. Det bidrog till att privatlivet hamnade i kläm 
eftersom det inte fanns tillräckligt med tid att spendera på det området. Utifrån 
modellen av O’Driscoll m.fl (2006) finns det vissa förväntningar. Den ena handlar om 
att rollen på det ena området tar upp för mycket tid från den andra rollen, vilket var 
fallet för två av arbetstagarna. Den andra av förväntningarna i work-life balance 
modellen som stämde överens handlade om interna och externa krav. I arbetstagarnas 
fall handlade det om interna krav. Varför de arbetade mycket och la stor del av sin tid 
på arbetet handlade om deras krav på sig själva, inte direkta krav från arbetsgivaren 
eller någon annan. Dessa konflikter medför vissa konsekvenser enligt O’Driscoll m.fl 
(2006). Detta stämde överens med vilka konsekvenser arbetstagarna fick av den här 
konflikten. Det handlade exempelvis om psykiska problem som stress men även fysiska 
problem som sömnsvårigheter och nackbesvär. 

Balans för arbetstagare med barn och arbetstagare utan barn 
Utifrån studiens resultat visar det att arbetstagare som har familj med barn har en 
tydligare gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv än de som lever utan barn. Det 
kan bero på att de med barn har hårdare krav på sig och de måste strukturera upp sitt liv 
och planera för att finna en gräns som är hållbar för att även vara tillräcklig för familjen. 
De arbetstagarna utan barn har troligen inte samma tryck från utomstående utan har mer 
sig själva att se till. Detta kan dock skapa en svårighet för arbetstagaren att avgränsa 
arbetslivet och privatlivet eftersom det inte blir lika tydligt när arbetsdagen måste ta slut 
som för en arbetstagare med barn. Arbetstagarna menar även att arbetsgivaren har mer 
förståelse för den som har barn vilket bidrar till att arbetstagare med barn vågar skapa 
gränser för att få ihop arbetslivet och privatlivet. De arbetstagarna utan barn känner ett 
tryck på sig att arbeta utöver ordinarie arbetstid. De känner att arbetsgivaren anser att 
arbetstagare utan barn bör kunna arbeta mer eftersom de inte har samma förpliktelser i 
privatlivet som arbetstagaren med barn. 

O’Driscoll m.fl (2006) menar att krav från anhöriga kan göra att arbetstiden minskar för 
arbetstagaren. Det beror på att familjer med barn under 18 år har mer krav från 
omvärlden än de utan barn. De förklarar att kraven kan göra att det skapas en konflikt. 
Resultat från studien visar att de som har barn har inte större konflikt mellan arbetsliv 
och privatliv än de utan barn, snarare mindre konflikt. Utifrån empirin beror det på att 
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de får mer stöd från arbetsgivare och anhöriga och det anses mer godtagbart att kunna 
gå tidigare någon dag än för dem utan barn. Även om arbetstagare med barn har mer 
krav från omvärlden som O’Driscoll m.fl (2006) förklarar, kan vi se att det finns större 
förståelse och stöd för dessa arbetstagare än för dem utan barn. Därför uppfattar vi att 
det verkar bli en större konflikt mellan arbetsliv och privatliv för dem utan barn, på 
grund av att de inte har lika tydliga gränser och villkor som leder till att arbetstagarna 
utför arbete på sin privata tid. 

O’Driscoll m.fl (2006) menar även att arbetstiden kan minska för arbetstagaren på 
grund av krav från anhöriga. Tiden är en av de faktorer som bidrar mest till obalans för 
arbetstagaren. Har arbetstagaren möjlighet att arbeta något mindre för att hinna med sitt 
familjeliv, drar vi slutsatsen att det kan bidra till högre grad av balans. Resultatet visar 
att arbetsgivarna ofta är positiva till att arbetstagare med barn får gå tidigare eller 
komma senare på grund av hämtning och lämning av barn. Tiden kan såklart bli svår att 
få ihop för arbetstagare med barn och utifrån empirin krävs det planering och struktur 
för att få arbetslivet och privatlivet att gå ihop. De arbetstagarna utan barn har svårare 
att få sin tid att räcka till privatlivet eftersom mycket av arbetet läggs på privat tid. Vi 
reflekterar att det kan bero på att arbetstagarna med barn har längre erfarenhet från 
arbetslivet och är äldre än vad de arbetstagarna utan barn är. Det gör att de äldre 
arbetstagarna har samlat på sig mer erfarenhet och har lyckats hitta en strategi som 
fungerar för dem och därmed får de balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi uppfattar 
även att de mer erfarna arbetstagarna vågar ställa krav på arbetsgivaren och berätta vad 
de behöver för att skapa balans. De yngre arbetstagarna som är nyare i arbetslivet vill 
visa framfötterna och har svårare att se vad som förväntas av dem från arbetsgivaren, 
vilket vi menar bidrar till att de har svårare att få ihop arbetslivet med privatlivet.  

En tydlig gränsdragning bidrar till balans 
Mellner (2015) har en teori om individens sätt att sätta gränser mellan arbetslivet och 
privatlivet. Den handlar om att antingen vara en segmenterare, där det finns en tydlig 
gräns, eller en integrerare där arbetslivet och privatlivet är sammanlänkade. Resultatet 
visade att tre arbetstagare hade en tydlig gräns och kunde både fysiskt och psykiskt 
lämna arbetet och fokusera på privatlivet. Det nämner hon som något viktigt, att kunna 
frångå arbetet på fysiskt och psykiskt. De som hade en tydlig gräns och hög kontroll 
över gränsen kände att de hade balans i livet. Hon menar att den som har hög kontroll 
över sin gräns och vill vara en segmenterare upplever minskad störning mellan 
arbetslivet och privatlivet. Tre av arbetstagarna var integrerare. Att få välja hur gränsen 
ska se ut mellan arbetslivet och privatlivet nämner Mellner (2015) som en viktig faktor 
för att skapa balans. Två av arbetstagarna som var integrerare hade en önskan om att ha 
en tydligare gräns och ha det mer segmenterat. Detta ledde till att arbetstagarna kände 
att de inte hade balans i livet och upplevde en störning mellan arbetsliv och privatliv. 
Integrering av arbetslivet och privatlivet kan skapa en störning mellan dem och skapa 
dålig balans menar Mellner (2015). Det stämde överens med hur arbetstagarna upplevde 
att ha arbetslivet och privatlivet integrerat med varandra. 

Arbetstagarna ville ha en segmentering mellan arbetsliv och privatliv. Deras önskan var 
en gräns där arbetsdagen tar slut vid en viss tidpunkt och övergår sedan till att ägna sig 
åt privatlivet. Det var endast hälften av arbetstagarna som uppnår sin önskan om att ha 
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det segmenterat. För resterande arbetstagare var arbetslivet och privatlivet integrerat i 
varandra. Resultatet visar att de som var integrerare hade sämre balans mellan arbetsliv 
och privatliv. De som var segmenterare hade mindre störningar och färre konflikter 
mellan arbetsliv och privatliv. Mellner (2015) förklarar att arbetstagare skapar sina 
gränser i samspel med sin omgivning. Gränsen som en arbetstagare har beror på 
förutsättningar och vilken livssituation arbetstagaren befinner sig i. Vi reflekterar att det 
här kan påverka varför utfallet av gränsdragningen inte stämde överens med den 
önskvärda gränsen för hälften av arbetstagarna. På grund av de förutsättningar de har, 
kan de inte fritt välja strategi för att avgränsa områdena utan det sker i interaktion med 
deras omgivning. Att arbetstagarna inte var helt nöjda med hur deras gränsdragning sker 
menar vi är en viktig faktor som hindrar balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

De arbetstagare som hade sämre balans mellan arbetsliv och privatliv hade även svårare 
att mentalt stänga av arbetet. Att kunna mentalt koppla bort arbetet menar Mellner 
(2015) är viktigt för att nå en övergång mellan arbete och privatliv. Hon förklarar att när 
arbetstagarens preferenser för hur gränsdragningen helst ser ut och matchar 
arbetsplatsens normer och resurser minskar konflikten mellan arbetsliv och privatliv, 
stressen avtar och arbetstagaren känner sig mer tillfredsställd. Detta märks speciellt för 
de arbetstagare som föredrar segmentering. Detta kunde vi se utifrån arbetstagarnas 
berättelser. De arbetstagare som var segmenterare föredrar även denna strategi för 
gränsdragningen och det gör att de hade en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Enligt Mellner (2015) är integrering associerat med långa arbetsveckor, störning mellan 
olika roller och dålig balans mellan arbetsliv och privatliv. Det kunde vi se stämma 
överens med två av arbetstagarna som var integrerare. De hade långa arbetsdagar, kände 
att det var svårt att få ihop sina roller och hade dålig balans mellan arbetsliv och 
privatliv. Detta menar vi beror på att de inte har haft möjlighet att välja sin egen strategi 
för gränsdragningen. För att få integrering att fungera ser vi att det krävs mycket av 
arbetstagaren själv och att arbetstagaren trivs i att ha en blandning mellan arbetslivet 
och privatlivet. Gränsen för två av arbetstagarna var flytande och eftersom det inte var 
önskvärt att ha det så har det bidragit till obalans. Utifrån resultatet menar vi att 
segmentering är en bättre strategi att använda sig av för att skapa balans mellan 
arbetsliv och privatliv. Det beror på att gränsen blir mycket tydligare vid den här 
strategin och det krävs inte lika mycket av arbetstagaren för att få det att fungera. Varför 
segmentering framstår som den strategi som fungerar bäst beror även på att det finns en 
önskan hos arbetstagarna att ha det så, det matchar alltså deras preferenser. De som 
hade segmentering visar sig även ha högre kontroll över sin gräns vilket bidrar till 
minskad konflikt mellan arbetsliv och privatliv. 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens genomförande och metodval. Ur ett kritiskt 
förhållningssätt diskuteras metodens relevans för studiens syfte och huruvida andra 
tillvägagångssätt skulle kunna användas.  
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Urvalet begränsades till sex arbetstagare. Detta gjordes på grund av brist på tid med 
tanke på studiens omfång, det är en brist i studien eftersom att det minskar 
trovärdigheten. Med svar från fler arbetstagare hade studien kunnat få ett annat utfall 
och bidra ytterligare till forskningen. Genom att ha ett större urval hade studien kunnat 
få fler synsätt på balansen. Det hade även varit värdefullt att ha fler arbetstagare som 
befinner sig i olika livssituationer, eftersom balansen möjligtvis kan se olika ut 
beroende på vilket stadie i livet arbetstagare befinner sig i. Denna studiens empiri 
inhämtades endast från unga arbetstagare utan barn och arbetstagare med småbarn. 
Studien kunde berikas ytterligare om det fanns ett större spann mellan arbetstagarna. 
Studien är fortfarande meningsfull trots dessa brister. Empirin belyser vad som främjar 
respektive hindrar balansen mellan arbetsliv och privatliv. Empirin var även tillräcklig 
för att kunna koppla till de faktorer som presenteras i kapitlet om tidigare forskning 
samt studiens teoretiska utgångspunkter. Studien kan åskådliggöra vad som är viktigt 
för att skapa balans för arbetstagaren och hur gränsdragningen helst sker. Denna 
medvetenhet kring dessa faktorer anses viktig för arbetstagare och för organisationer. 
Genom att kunna använda sig av de rätta verktygen och att organisationer tillgodoser 
arbetstagare med dessa hjälpmedel skapas goda förutsättningar för utveckling och 
konkurrenskraftig arbetsstyrka. 

För insamling av studiens empiri användes semistrukturerade intervjuer. Det lämpade 
sig för denna studie eftersom syftet var att få arbetstagarnas upplevelse och tankar kring 
deras balans mellan arbetsliv och privatliv. Intervjuerna utgick från en utarbetad 
intervjuguide. Det fanns en tanke med frågornas ordningsföljd samt de teman som den 
innehöll. De teman som intervjuguiden innehöll var utformade efter studiens syfte, 
tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Utifrån detta kunde det säkerställas att 
intervjuerna avsåg att undersöka det tänkta området. De svar som intervjuerna förde 
med sig gick att koppla på ett relevant sätt till studiens syfte, tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter. Något som upptäcktes efter intervjuerna vid analysen var att 
det med fördel kunde ställts vidare följdfrågor till arbetstagarna för att få mer 
uttömmande och djupa svar. Vid val av annan metod vid intervjuerna, som exempelvis 
strukturerad intervju, finns en risk att svaren inte hade varit fylliga och berättande. 
Därför anses den valda intervjumetoden, trots en brist på följdfrågor, som mest relevant 
för studien. Vid varje intervju deltog vi både vilket underlättade analysmetoden. Det 
kritiska var tidsaspekten eftersom en del tid gick förlorad när båda två deltog. Ett 
alternativt sätt hade varit att en person deltog i intervjun medan den andra personen 
transkriberade, vilket hade resulterat i att vi båda skulle få en god inblick i varje 
intervju.  

Analysmetoden som vi använde oss av var en tematisk analys. Vi utformade en matris 
för att strukturera upp kodningen av materialet. Detta var ett hjälpsamt sätt att analysera 
materialet eftersom det gav oss en tydlig stuktur i analysarbetet. Genom att använda 
matrisen kunde vi få fram teman som sedan används i resultatdelen. Analysmetoden 
hjälpte oss att bearbeta intervjumaterialet på ett bra sätt och skapade en god grund för 
resultatdelen i studien.  

Utifrån det resultat som vi har fått fram, har inte hela den teoretiska utgångspunkten 
kunnat tillämpas. I work-life balance modellen av O’Driscoll m.fl (2006) finns det 
förväntningar och konsekvenser. Utifrån intervjumaterialet kan vi inte se allt som work-
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life balance modellen innefattar. En av förväntningarna i modellen är genus, vilket vi 
inte har kunnat säga något om. Det beror på att vi inte hade som avsikt att undersöka 
genus och därför har vi inte heller fått fram något resultat på det. En av konsekvenserna 
i modellen är frånvaro och tillbakadraganden, som handlar om att konflikt mellan 
arbetsliv och privatliv kan leda till sjukfrånvaro. Utifrån de undersökta arbetstagarna har 
vi inte kunnat se någon sjukfrånvaro. Om undersökningen hade gjorts i en hel 
organisation finns möjligheter att vi hade kunnat se denna konsekvens. Vi undersökte 
enbart arbetstagare i tjänst och frågade inget om deras kollegor därför kunde vi inte ta 
reda på om det fanns någon sjukfrånvaro. Det ställdes inte heller några frågor kring hur 
ofta de brukar vara borta från arbetet på grund av att de har en konflikt mellan arbetsliv 
och privatliv. Detta leder till att vi inte kan koppla vårt resultat till den här delen av 
teorin.  
 
Studien är relativt teorinära och det har sina orsaker. När intervjuguiden utformades 
gjordes det utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
Intervjuerna följde intervjuguiden noga och det ledde till att även resultatet fick en nära 
teorianknytning. Detta kan ha lett till att vi har missat saker som vi annars kunnat få 
reda på om inte en stark koppling till teorierna hade funnits. Däremot fanns en 
medvetenhet kring detta som berodde på att teorierna och tidigare forskningen låg nära 
det som avsågs att undersöka. Därför har en tydlig teorianknytning varit fördelaktig i 
den här studien på grund av att vi har kunnat säga mer om resultatet vi fick fram.   

Resultatdiskussion 
Studien syftar till att undersöka hur arbetstagare hanterar balansen mellan arbetsliv och 
privatliv samt hur deras gränsdragning sker. Studien utgår från arbetstagarnas 
upplevelser av vad de kan göra för att skapa work-life balance och se vilka faktorer som 
används i praktiken och hur arbetstagarna upplever sin balans mellan arbetsliv och 
privatliv. Utifrån resultatet har det framkommit vissa faktorer som arbetstagarna 
använder sig av för att skapa balans samt faktorer som hindrar deras balans. Alla dessa 
faktorer har presenterats i föregående avsnitt. Utifrån de faktorer som har framkommit 
som viktiga eller mindre viktiga för arbetstagarna samt hur de gör sin gränsdragning har 
studiens syfte besvarats. I det här avsnittet diskuteras resultatet. 

Tillgängligheten ökar i takt med teknikens utveckling 
Den tidigare forskningen visar att arbetstagare kan ständigt vara tillgängliga med hjälp 
av tekniken som exempelvis användningen av smartphone. Teknikens utveckling och 
användning kan bidra till suddiga gränser mellan arbetsliv och privatliv samt ställer 
högre krav på att medarbetare själva måste kunna släppa arbetet på fritiden, förklarar 
Mellner (2015). Större delen av arbetstagarna i denna studie påvisar samma sak som 
Mellner (2015) beskriver och är ofta tillgängliga utanför arbetstid genom smartphone 
och datorer. Att ständigt vara tillgänglig bidrar till att arbetsliv och privatliv 
sammanlänkas men arbetstagarna menar att kravet inte kommer från arbetsgivaren utan 
att det är de själva som bestämmer hur tillgängliga de ska vara. Två av arbetstagarna 
som är tillgängliga för arbete på sin fritid har en lägre kontroll på vart gränsen mellan 
arbetsliv och privatliv går, de berättar även att balans är något som de saknar. En av 
faktorerna till den låga kontrollen över gränsen kan vara den tekniska tillgängligheten. 
Två andra arbetstagare som också är tillgängliga för arbete på sin fritid känner att de har 
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hög kontroll över vart gränsen mellan arbetsliv och privatliv finns. De har lättare att 
mentalt avskärma arbete från fritid, något som Mellner (2015) påpekar som viktigt för 
gränsdragningen. 

Att vara tillgänglig efter arbete påverkar inte enbart arbetstagaren utan vi menar att det 
även påverkar kollegor. Ibland kan de arbetstagare som arbetar mycket uppfattas som 
duktigare än de som enbart arbetar på kontorstid. Det kan skapa en stressad situation för 
kollegan eftersom det kan skapa en känsla av otillräcklighet. Om en kollega är 
tillgänglig i sitt privatliv för arbetsrelaterade frågor är det rimligt att tro att 
förväntningarna på att andra kollegor också ska vara det ökar. Genom tekniken som 
finns är det enkelt att svara på ett telefonsamtal eller ett mail vilket leder till en ökad 
tillgänglighet. Därför uppfattar vi att utan att kravet på tillgänglighet ställs på 
arbetstagaren från arbetsgivaren skapas ett krav sinsemellan kollegerna. Vi drar 
slutsatsen att när tillgängligheten ökar och den nyttjas av arbetstagare sprids 
tillgängligheten vidare till andra arbetstagare på arbetsplatsen. Det bidrar till att 
kontrollen över gränsen mellan arbetsliv och privatliv minskar och arbetstagare får 
svårare att finna balans. 

Tjänstemän har svårt att få tid till privatlivet 
Fevre m.fl (2015) förklarar att tjänstemän arbetar mer timmar i veckan än vad som är 
den bestämda arbetstiden. Att tjänstemän arbetar fler timmar kan hänga samman med att 
arbetsbelastningen är hög. Resultatet från denna studie visar att fyra av arbetstagarna 
spenderar fler timmar på arbetet i genomsnitt på en vecka i relation till den 
överenskomna arbetstiden. När arbetstagarna lägger mer tid på arbetet försvinner det tid 
från privatlivet och där skapas det en konflikt förklarar Samad m.fl (2015). Resultatet i 
denna studie visar att arbetstagarna la mer tid på arbetet än privatlivet. Det i sin tur 
ledde till att det var arbetslivet som gick ut över privatlivet snarare än tvärtom. Att 
arbetstagarna arbetar utöver ordinarie arbetstid kan vi se bero på att det är svårt att 
lämna arbetet när arbetsbelastningen är hög. Det kan vara svårt att slappna av och gå 
hem när det finns mycket att göra. För att undvika att arbeta för mycket uppfattar vi att 
tjänstemän själva måste ansvara för att sätta sina gränser och fördela tiden på dygnet 
rättvist. Arbetstagarna måste själva kunna strukturera upp och ha en medvetenhet om 
vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. För att arbetstagaren ska kunna veta vilka 
arbetsuppgifter som ska prioriteras måste de få veta av arbetsgivaren vad som förväntas 
av dem. För att det ska bli tydligt för vad som förväntas av arbetstagaren är det av vikt 
att arbetsgivaren tillgodoser en arbetsbeskrivning, en beskrivning som tydliggör 
arbetstagarens uppgifter och förväntningar. Det är rimligt att tro att detta kommer bidra 
till att det blir enklare för arbetstagarna att fördela sin tid så den blir tillräcklig även för 
privatlivet. Om en arbetstagare i längden fortsätter att lägga för mycket tid på arbetet är 
vår uppfattning att det kommer att leda till att arbetstagaren får obalans mellan arbetsliv 
och privatliv. 

Fördelar med mindre reglerade arbeten 
Arbetslivet ser idag ut på ett annat sätt än vad det tidigare gjorde. Allvin m.fl (2006) 
förklarar att det tidigare fanns en tydlig gräns för när arbete skulle utföras. Idag är 
arbetet mindre reglerat. Arbetstagare kan styra mer själv över sitt arbete än tidigare. 
Arbetstagaren har mer inflytande över tid, rum, arbetsuppgift och sociala interaktioner 
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än vad de tidigare hade (Allvin m.fl, 2006). Vi kan se att de här förändringarna i 
arbetslivet ställer högre krav på arbetstagaren och det krävs att arbetstagaren är mer 
självständig. Att arbetslivet har förändrats och blivit mindre reglerat menar vi är en 
fördel för arbetstagare. Det krävs mer av arbetstagaren för att få det att fungera men 
som allt annat nytt blir det efter ett tag ett naturligt sätt att arbeta på. Genom att ha 
arbetet mindre reglerat får arbetstagaren mer frihet och kan därför lättare anpassa arbetet 
efter sina förutsättningar. Att ha möjligheten att till viss del styra över när arbetet ska 
utföras, vart arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter och vilka kollegor arbetstagaren 
har reflekterar vi bidrar till tillfredsställelse i arbetet. Det skapar även förutsättningar för 
att arbetstagaren ska kunna ha tid till privatlivet. Arbetstagarna i den här studien har 
möjlighet till både flextid och hemarbete, det vill säga att deras tid och rum är mindre 
reglerat. Arbetstagarna ansåg att det var positivt att ha möjlighet till användning av 
flextid och hemarbete, men flextid var det som användes mest. 

Att arbetslivet gör plats för privatlivet ser vi är viktigt för att arbetstagaren ska kunna 
finna balans och även för att trivas. Det framkommer i vårt resultat att arbetstagare som 
inte har utrymme för privatlivet har även sämre balans. Eftersom att arbetstagare även 
har ett privatliv behöver det finnas ett välmående i så väl arbetslivet som privatlivet. 
Genom att ha större frihet och fler valmöjligheter i sitt arbete menar vi att det blir lättare 
för arbetstagaren att få tid över till privatlivet, men ändå kunna genomföra sitt arbete. 
Förändringarna som arbetslivet har gått igenom kan ibland målas upp som att det har 
blivit till det sämre för arbetstagare. Allt som är nytt känns ofta främmande och svårt till 
en början och därför menar vi att de här förändringarna kommer gynna arbetstagare i 
sinom tid, förändringarna behöver bara landa först. Vår uppfattning är dock att det är 
viktigt att ha kvar möjligheten till mer reglerade arbeten, eftersom människor är olika 
och inte föredrar samma sak. En del arbetstagare tycker troligtvis om att ha det mer 
traditionellt styrt och därför behöver möjligheten till det finnas kvar. Andra arbetstagare 
föredrar mer oreglerade arbeten och genom att organisationer tillgodoser arbetstagarnas 
behov skapas goda förutsättningar för att få en stark och välmående arbetsstyrka. 

Flextid kan leda till ett balanserat liv 
Med utgångspunkt från resultatet från denna studie tycker arbetstagarna att flextid är det 
mesta positiva att använda sig av. Arbetstagarna menar att det är den faktorn som 
underlättar balansen mellan arbetsliv och privatliv mest precis som Hayman (2009) talar 
om. Han menar att konflikten som kan uppstå mellan arbetsliv och privatliv minskar vid 
användningen av flextid. Det är även den arbetsformen som används mest av 
arbetstagarna. En av arbetstagarna berättar att det också är upp till var och en att utnyttja 
flextiden. Det är många gånger som den finns till förfogande men inte utnyttjas. 
Hayman (2009) menar att arbetstagaren måste känna att flextiden är tillgänglig och är 
tillåten för användning. Om arbetstagaren känner det, är det lättare för arbetstagaren att 
balansera arbetslivet med privatlivet. Det är rimligt att tro att det också är av betydelse 
att flextiden är tillgänglig och tillåten för arbetstagaren att nyttja. Genom att 
arbetsgivaren skapar en miljö där det inte bara finns tillgång till att använda sig av 
flextid utan också uppmuntrar användningen av det, uppfattar vi att fler arbetstagare 
kommer att använda sig av flextid och som därmed kommer att leda till ett mer 
balanserat liv för arbetstagaren. Förutom ett balanserat liv för arbetstagaren reflekterar 
vi också att flextiden leder till frihet för arbetstagaren. Arbetstagaren får frihet att kunna 
bestämma och ansvara över sin tid. Genom att få den här friheten uppfattar vi att det 
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leder till upplevt förtroende för arbetstagaren och det i sin tur leder till högre 
tillfredsställelse för arbetstagaren. Det här är något som några av arbetstagaren påpekar 
som viktigt, att trivas och ha roligt på arbetet för att lättare kunna nå balans. Därför 
anser vi att flextid har många fördelar för att arbetstagaren ska kunna finna en balans 
mellan arbetsliv och privatliv. 

Hemarbete är positivt under vissa omständigheter 
Den tidigare forskningen visar att till skillnad från flextid som är den positiva faktorn 
till balans mellan arbetsliv och privatliv, är hemarbete snarare den form som kan skapa 
konflikt mellan arbetsliv och privatliv (Hayman, 2009). Enligt arbetstagarna i denna 
studie finns det delade meningar om hemarbete. Några av arbetstagarna tycker om 
möjligheten till att arbeta hemifrån, de hinner göra saker hemma som de inte hinner 
göra på arbetsplatsen. Eller om de blir tvungna att vara hemma med vård av sjukt barn, 
känner arbetstagarna att det är positivt att kunna arbeta hemifrån. Medan några av 
arbetstagarna tycker att det hindrar balansen eftersom arbetslivet och privatlivet blir 
sammanlänkat på ett negativt sätt, som även Hayman (2009) hävdar. Vi reflekterar att 
det handlar om att inneha möjligheten till att arbeta hemifrån för arbetstagarna. De 
arbetstagare som tycker det är positivt att arbeta hemifrån nyttjar inte det i stor mån, 
utan de gick till arbetsplatsen som övriga arbetstagare. Vi menar att arbeta hemifrån 
hamnar nära privatlivet och det uppstår en låg kontroll på vart gränsen för arbetsliv och 
privatliv finns. Vi menar att om arbetstagare arbetar hemifrån uppnås inte känslan av 
tillfredsställelse, eftersom arbetstagaren inte känner sig klar för dagen. Medan om 
arbetstagaren befinner sig på kontoret och stämplar ut blir det enklare att gå hem och 
kliva in i privatlivet. Därmed är det rimligt att tro att hemarbete kan göra det svårare att 
dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv. Vi menar dock att i den mån situationen 
kräver det, exempelvis vid vård av sjukt barn, är det positivt att kunna arbeta hemifrån. 
 

Stress leder till ett obalanserat liv 
När arbetsbelastningen är för hög skapas stress för arbetstagaren. Febre m.fl (2015) 
menar att arbetstagares balans mellan arbetsliv och privatliv påverkas av stress. När en 
arbetstagare är stressad uppstår en konflikt mellan arbetsliv och privatliv eftersom det 
blir svårt för arbetstagaren att få ihop de båda rollerna. En av arbetstagarna i denna 
studie känner att arbetet är tidskrävande och arbetsuppgifterna är för många. Det finns 
inte heller någon tydlig arbetsbeskrivning för vad som förväntas av arbetstagaren. Det 
har lett till att arbetstagaren har fått både psykiska och fysiska besvär. Detta går ut över 
privatlivet och stress uppstår för arbetstagaren. 

Vi ser att det är viktigt att uppmärksamma balansen mellan arbetsliv och privatliv innan 
det hinner gå för långt. Det är inte hållbart i längden att ha ett obalanserat liv, det kan 
fungera ett tag men inte i det långa loppet. I slutändan måste arbetstagaren känna sig 
tillfredsställd både i privatlivet och arbetslivet för att få ihop balansen. Vi menar att det 
är viktigt att arbetsgivaren tar ett ansvar för att hjälpa arbetstagaren känna balans mellan 
arbetsliv och privatliv. Genom att arbetsgivaren är tydlig med vad som förväntas av 
arbetstagaren och inte låter arbetstagaren ha för hög arbetsbelastning kan stressen 
minska och välmåendet öka. Smith och Gardnet (2007) menar att stödjande arbetsgivare 
kan hjälpa arbetstagaren att nå balans mellan arbetsliv och privatliv. Genom att visa 
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stöd för arbetstagarna kan det uppmuntra till att använda faktorer som organisationen 
erbjuder för att skapa balans och minska stressen. Många av arbetstagarna menar att 
stödet från arbetsgivaren är viktigt för dem, men det brister ganska ofta. Därför 
uppfattar vi att stödet från arbetsgivaren behöver bli mer synligt eftersom det kan bidra 
till många fördelar för arbetstagaren. Det är även fördelaktigt för arbetsgivaren på grund 
av att det kan bidra till en mer välmående personal och därmed även förhindra 
sjukskrivningar. 

Slutsats 
Utifrån studiens resultat framkommer faktorer som hjälper respektive hindrar 
arbetstagare att finna balans mellan arbetsliv och privatliv. Vissa faktorer visar sig vara 
mer betydelsefulla än andra. Slutsatsen för studien är att flextid i form av att styra sin 
arbetstid och stöd från arbetsgivare och familj är de faktorer som bidrar mest till balans 
mellan arbetsliv och privatliv för arbetstagaren. Resultatet synliggör även faktorer som 
hindrar arbetstagarna att nå balans. Arbetsbelastning, tillgänglighet och tid är faktorer 
som missgynnar arbetstagares balans. Det beror på att dessa faktorer skapar en stressig 
situation för arbetstagaren.  

Arbetstagarna hanterar gränsdragning på olika sätt. Arbetstagarna har en önskan om att 
vara segmenterare, vilket betyder att ha en tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv. 
Tre arbetstagare har en sådan gränsdragning medan de andra arbetstagarna har en 
integrering mellan arbetsliv och privatliv, vilket innebär en blandning mellan de två 
områdena. Av studiens resultat leder det oss till slutsatsen att de som har en tydlig gräns 
mellan arbetsliv och privatliv har högre balans. Att ha en integrering mellan arbetsliv 
och privatliv visar sig försvåra möjligheten att nå balans.  

Arbetslivspedagogiska implikationer 
Organisationer behöver tillgodose arbetstagares behov av vilken gränsdragning som 
föredras. Därmed skapar organisationen förutsättningar för att arbetstagaren ska få 
balans mellan arbetsliv och privatliv. Det är av vikt att organisationer och arbetstagare 
blir medvetna om faktorer som kan främja och hindra balansen och vilken påverkan de 
har för att utveckling för arbetstagaren ska kunna ske. Utifrån den här studien 
framkommer det att organisationer behöver sätta gränser för vad arbetstagarna måste 
göra och vara tydliga med att de ska ha tid för privatliv. Denna studie visar vad 
arbetstagare och arbetsgivare behöver göra för att utvecklas och nå ett hållbart 
arbetssätt.  

Förslag till vidare forskning 
Utifrån denna studie ser vi att det kan fortsätta forskas inom genus kopplat till work-life 
balance. Genom att undersöka ämnet utifrån ett genusperspektiv är det intressant att se 
om det finns likheter och skillnader mellan män och kvinnor. Att se om män och 
kvinnor har olika strategier och förutsättningar för balansen mellan arbetsliv och 
privatliv är något som hade varit av intresse att forska vidare om.  
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Bilaga I 

 

I 

Missiv 
 

Hej! 

 
Vi är två studenter som går femte terminen på programmet Personal och Arbetsliv på 
Linneuniversitetet i Växjö. Vi ska nu skriva vår kandidatuppsats i arbetslivspedagogik. 
Vi ska genomföra en studie med syftet att undersöka hur anställda hanterar balansen 
mellan arbetsliv och privatliv. Studien utgår från medarbetarnas upplevelse av vad de 
kan göra för att skapa work-life balance. Därav är syftet att se vilka hjälpmedel som 
används i praktiken och hur arbetstagarna upplever sin balans mellan arbetsliv och 
privatliv.  

 
För att genomföra vår studie önskar vi genomföra en intervju med dig för att kunna 
uppnå studiens syfte. Intervjun beräknas att ta max 60 minuter.  
 

Din medverkan i intervjun är helt frivillig och du som deltagare har möjlighet att 
avbryta ditt deltagande när som helst. Du kan även välja att avstå att svara på frågor vid 
intervjun. Allt material kommer att hanteras på bästa sätt för att skydda deltagarnas 
konfidentialitet. 

Informationen som framkommer vid intervjun kommer endast att användas i studiens 
syfte. Vi uppskattar att kunna använda oss av en ljudinspelare och spela in intervjun för 
att kunna säkerställa deltagarnas svar. 
 

Vi kommer att höra av oss och boka tid och plats som passar dig. Har du frågor är du 
välkommen att kontakta oss. 

 
Med vänliga hälsningar, 

 
Isabella Westerlund 

070-673 XX XX  
XXX@student.lnu.se 

 
Klara Karlsson 

076-112 XX XX 
XXX@student.lnu.se 

   



 

 

 

 



Bilaga II 

II 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

• Kan du berätta om hur en vanlig arbetsdag ser ut? 
• Hur länge har du varit verksam i arbetslivet? 

 

Work-life balance  

• Vad innebär balans mellan arbetsliv och privatliv för dig? 
• Hur upplever du att du får ihop arbetslivet med privatlivet? - Påverkar arbetet 

privatlivet? Påverkar privatlivet arbetet? 
• Vad är det som bidrar till att du får ihop arbetslivet och privatlivet?  
• Vad är det som bidrar till att du inte får ihop arbetslivet och privatlivet? - Hur 

hanterar du eventuella hinder i arbetslivet och privatlivet? 

Stöd 

• Hur upplever du att du får stöd från arbetsgivare för att få ihop arbetslivet med 
privatlivet? - Hjälper/hindrar det dig?  

• Hur upplever du att du får stöd från familj eller andra för att få ihop arbetslivet 
med privatlivet? - Hjälper/hindrar det dig?  

• Hur upplever du att användningen av tekniska resurser hjälper eller hindrar dig i 
arbetslivet och privatlivet? 

Flexibilitet 

• Har du möjlighet att påverka dina arbetstider? På vilket sätt?  
• Hur känner du att flexibiliteten kan hjälpa dig att få ihop balansen mellan 

arbetsliv och privatliv? 

Tillgänglighet och arbetsbelastning 

• Är du tillgänglig för arbete på din fritid? Om ja, hur upplever du det?  
• Hur mycket tid lägger du på ditt arbete i genomsnitt på en vecka? 
• Hur påverkar det dig när du har för mycket att göra i arbetet?  

 
 

 
 



 

 

 


