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Förtroendearbetstid är en form av flexibel arbetstidsmodell som blivit vanligare i dagens samhälle. 

Författarna har i denna undersökning genomfört semistrukturerade intervjuer av anställda 

konsulenter i en statlig myndighet i Sverige. Intervjudeltagarna som samtliga har 

förtroendearbetstid arbetade i tre olika distrikt, två kvinnor och sju män valdes genom ett 

målinriktat urval. Med denna studie har författarna avsett att i en statlig myndighet undersöka 

konsulenters upplevelse av att ha förtroendearbetstid, samt hur förtroendearbetstidens påverkan på 

balansen mellan arbetsliv och privatliv upplevs. Det empiriska materialet analyserades genom en 

kvalitativ tematisk analys. Resultatet visade att merparten av konsulenterna upplevde 

förtroendearbetstiden som en fördelaktig arbetsform. Trots att arbetet i perioder innebar hög 

arbetsbelastning, var upplevelsen ändå att förtroendearbetstiden tack vare den höga graden av 

egenkontroll och frihet, möjliggjorde balans mellan arbetsliv och privatliv. 
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Inledning 

 Samhället förändras och utvecklas i snabb takt. De krav som ställs på individen både i 

arbetslivet och privatlivet tycks bli allt högre. Därtill ska det hinnas med mer och mer aktiviteter 

med familjen, vänner och kollegor på fritiden. Att hinna med allt och hålla sig själv i fysisk form 

samtidigt som det blir vanligare med mindre resurser och högre arbetsbelastning i arbetslivet, kan 

vara svårt. Att hitta balans mellan arbetsliv och privatliv är en utmaning.  Idag besitter arbetsgivare 

en mängd teknologiska verktyg som frigör arbetstagaren ifrån dennes fysiska plats för att kunna 

utföra arbetsuppgifter. Möjligheten att kunna arbeta hemifrån kan ses som en förmån, men utmanar 

samtidigt den traditionella synen på arbete och hem som skilt både i tid och rum. Dagens 

teknikanvändande kan vara svårt att förhålla sig till, vilket kan medföra att gränserna mellan 

arbetets början och slut blir otydliga och suddas ut. 

 Ett allt mer vanligt sätt för arbetsgivaren att försöka underlätta för arbetstagare att uppnå 

balans mellan arbetsliv och privatliv, är att erbjuda flexibel arbetstid. Dessutom ses flexibel 

arbetstid som en förmån av arbetstagare, då friheten att själv kunna laborera med sin tid är 

lockande.  Utifrån denna bakgrund bör frågor som berör flexibilitet i arbetslivet ses som relevant 

kunskap inom HR-professionen i arbetet med att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare. 

 Tidigare studier visar att förtroendearbetstid ger en ökad egenkontroll, högre effektivitet 

samt bättre möjlighet att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv. Det är en arbetstidsmodell som 

är fördelaktig när medarbetare ställs inför oförutsedda händelser i privatlivet och ges möjlighet att 

prioritera. Genom flexibel arbetstid kan arbetstagaren själv planera sin dag vilket förenklar 

kombinationen mellan karriär och familjeliv. Samtidigt har också risker lyfts fram med 

förtroendearbetstid. Forskning visar exempelvis att en tidvis hög arbetsbelastning ofta förekommer, 

att arbetstagaren riskerar att isoleras från andra och att gränsdragningen mellan arbetsliv och 

privatliv kan bli otydlig. 

 Med denna studie har författarna avsett att i en statlig myndighet undersöka konsulenters 

upplevelse av att ha förtroendearbetstid, samt hur de upplever förtroendearbetstidens påverkan på 

balansen mellan arbetsliv och privatliv. 
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Avgränsningar 

 Studien är avgränsad till att omfatta en myndighet och en yrkesgrupp. Författarna valde att 

begränsa studien till upplevelser av förtroendearbetstid utifrån arbetsrelaterade faktorer på 

individnivå: individens upplevda kontroll över sitt arbete, upplevelsen av vilka krav arbetet ställer 

samt det stöd de upplever från arbetsgivare och medarbetare. Utifrån ett framtida arbete inom HR-

proffesionen bedömdes dessa vara faktorer som organisationen kan påverka, i motsats till 

medarbetares privatliv. 

Definition av begrepp 

 I följande avsnitt förklaras de centrala begrepp som är återkommande i studien; 

förtroendearbetstid, balans mellan arbetsliv och privatliv, gränslöst arbete samt krav-kontroll-och 

stödmodellen. Dessa förtydligas för att säkerställa att läsaren förstår hur begreppen används i 

studien.  Förtroendearbetstid är en arbetstidsmodell som innebär att arbetstagaren har förtroendet att 

disponera sin arbetstid på det sätt som arbetsuppgifterna kräver. Det finns ingen bestämd arbetstid 

att förhålla sig till, och man har inte heller rätt till ekonomisk ersättning för övertidsarbete. 

Arbetstagaren ska själv förlägga arbetet i fråga om tid och plats utifrån arbetets krav 

(Arbetsgivarverket, SEKO, OFR/S;P;O, Saco-S, 2013).  

 Begreppet balans mellan arbetsliv och privatliv kommer ur engelskans Work life balance, 

och kan definieras som en situation där balans råder mellan arbetsrollen kontra fritidsrollen (Noon, 

Blyton & Morrell, 2013). Greenhaus, Collins och Shaw (2003) definierar det som ett engagemang 

och en tillfredställelse som samtidigt upplevs i båda dessa roller. 

 Gränslöst arbete definieras som den situation där individen själv ansvarar över arbetet och 

bestämmer när, var och hur arbetet ska utföras. Det ansvar som traditionellt sett tillhört 

arbetsgivaren ligger i denna situation på den enskilde. Genom dagens teknikanvändning i arbetslivet 

har möjligheten till arbete på annan tid och plats ökat. Det medför en ökad möjlighet till inflytande 

och egenpåverkan, samtidigt som arbetsformen medför hög grad av eget ansvar i planering och 

genomförande (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). 

 Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell är väl använd inom 

arbetslivsforskning om arbetets inverkan på individens hälsa och välbefinnande. Modellen förklarar 

olika upplevelser beroende på hur arbetstagaren upplever sig ha höga eller låga krav, kombinerat 

med högt eller lågt beslutsutrymme (kontroll). Modellen har därefter förenats med socialt stöd, som 
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betonar vikten av stöd och social interaktion vilket visas vara ytterligare en viktig faktor för 

individens välmående på arbetet (Johnson & Hall, 1988). 

Bakgrund

I  följande  avsnitt  redogörs  för  den  teoretiska  referensram  som  ligger  till  grund  för 

förståelsen av resultatet i studien. Inledningsvis beskrivs förtroendearbetstid, därefter balans mellan 

arbetsliv och privatliv, gränslöst arbete samt krav, kontroll och stöd i arbetslivet. 

Förtroendearbetstid- en flexibel arbetstidsmodell 

 Tillämpning av flexibla arbetsformer har blivit ett vanligt tillvägagångssätt för att attrahera, 

motivera och behålla arbetstagare i organisationen. Flexibla arbetsformer är generellt definierade 

som valmöjligheter som gynnar flexibilitet, antingen i form av var arbetet utförs, exempelvis 

distansarbete, eller i form av när arbetet utförs, exempelvis flexibel arbetstid som 

förtroendearbetstid (Allen, Johnson, Kiburz & Shockley, 2013). 

 Kecklund med forskningskollegor (2002) har konstaterat att det finns få studier över 

förtroendearbetstiden som arbetstidsmodell. Dock finns en hel del forskning om flexibla arbetstider, 

vilket författarna använt sig av i studien. Kecklund et al. (2002) undersökte förtroendearbetstid och 

dess påverkan på stress, hälsa och välmående. Undersökningen har påvisat att förtroendearbetstiden 

ökar trivseln och att medarbetare får större möjligheter att påverka sin arbetstid. Deltagarnas 

upplevda egenkontroll innebär flera sociala fördelar, exempelvis mer tid för privata ärenden och 

familjeumgänge. De nackdelar som framkommit berör otydligheten mellan arbetsliv och privatliv, 

deltagare med förtroendearbetstid tenderar att arbeta mer och ha svårare att hantera gränsdragningen 

mellan arbetsliv och privatliv. De deltagare som har visat mest missnöje har ett mer bundet arbete 

och mindre möjligheter till att påverka arbetssituationen. Kecklund med forskarkollegors (2002) 

slutsats var att individer med låg egenkontroll och som upplevde sig pressade av arbetet inte heller 

gynnades av förtroendearbetstid.  

 I Grzywacz, Carlson och Shulkins (2008) studie påvisas att anställda som inte har 

möjlighet till flexibel arbetstid i högre grad uppvisar symptom på stress och utbrändhet än de som 

arbetar under flexibla arbetsformer. I Kecklund med medarbetares (2002) studie kunde ett samband 

mellan förtroendearbetstid, mindre stress och bättre hälsa inte direkt påvisas. Däremot kunde en 

ökad trivsel ses hos de som hade flexibel arbetstid. Deltagarna i studien lyfte fram som särskilt 
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positivt att ha möjligheten att själva påverka sina arbetstider, samt att förtroendearbetstiden 

förenklade planeringen av arbete och privatliv, vilket även har påvisats i Grzywacz et al. (2008) 

undersökning som främsta fördelen med den flexibel arbetstid.   

 Flexibel arbetstid kan underlätta för arbetstagaren att hantera vardagen och anses vara ett 

tillämpningsbart verktyg för att främja övergången mellan arbetsliv och privatliv (Galea, Houkes & 

De Rijk, 2013; Moore, 2007; Hayman, 2009; Barney & Elias, 2010). För att upprätthålla balans 

mellan arbetsliv och privatliv måste medarbetaren ges möjlighet att när det behövs sätta sina egna 

behov först, då är flexibel arbetstid fördelaktigt. Medarbetare som har stort inflytande över arbetets 

utförande kan lättare styra sitt arbete i valfri riktning (Hayman, 2009).  

 Flera studier har påvisat att arbetstagare med flexibel arbetstid har förbättrad 

arbetsprestation och arbetstillfredsställelse (Kauffeld, Jonas, & Frey, 2004). Detta stöds även av 

Kattenbach, Demerouti, och Nachreiners (2010) studie som påvisat att i de fall arbetsgivare 

tillmötesgår medarbetarnas önskemål att själva disponera sin arbetstid bidrar det till en ökad 

arbetstillfredsställelse och en ökad produktivitet. Detta stöds även i Galeas et al., (2013) studie 

gällande medarbetares erfarenheter av flexibel arbetstid och dess påverkan på balansen mellan 

arbetsliv och privatliv. I studien framkom fördelar både utifrån ett medarbetarperspektiv och ett 

arbetsgivarperspektiv. Genom flexibel arbetstid fick medarbetarna chansen till egenpåverkan, de 

presterade också bättre, samt visade uppskattning genom lojalitet gentemot arbetsgivaren. 

 I andra studier har det även framkommit att det finns nackdelar med flexibel arbetstid 

(Hayman, 2009; Srivastava, 2011; Taskin & Devos, 2005). En nackdel som påvisats är otydligheten 

mellan arbetsliv och privatliv, samt att arbetstagaren går miste om den sociala kontextens natur och 

på så vis riskerar att uppleva utanförskap eller ensamhet i arbetet (Hayman, 2009; Srivastava, 2011; 

Taskin & Devos, 2005). 

 Huruvida flexibel arbetstid är fördelaktigt eller inte beror på medarbetarens förmåga att 

hantera arbetets karaktär i form av de högre krav som ställs på denne (Moore, 2007; Sewell & 

Wilkinson, 1992). Hansson (2004) har belyst att få empiriska studier finns som undersökt 

kompetens relaterat till upplevelsen av flexibelt arbete, men menar att det råder en samstämmighet i 

litteraturen om att det fordras en självständig individ. Vidare har Hansson (2004) belyst att 

litteraturen visar på varierande egenskaper individen bör besitta; stabilitet samt ett gott 

självförtroende (Forsebäck, 1995; refererat i Hansson, 2004), bör vara motiverad och kunna arbeta 

med ett minimum av tillsyn (Gray, 1993; refererat i Hansson, 2004), Larsen (1996; refererat i 

Hansson, 2004) påvisade attribut som ansvarstagande och erfarenhet som centralt.  
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Balans mellan arbetsliv och privatliv 

 Greenhaus et al. (2003) har beskrivit balans mellan arbetsliv och privatliv utifrån tre 

dimensioner; balans i tid, vilket menas att individen upplever balans mellan den tid som spenderas 

på arbetet respektive privat, balans i engagemang, där individen upplever en jämn balans av 

engagemang i bägge sfärer, samt balans i tillfredsställelse, som berör individens känsla av likvärdig 

tillfredsställelse i sin arbetsroll och i privatlivet. Guest (2002) menar dock vidare att en individ kan 

uppleva balans även om en av rollerna är mer framträdande, så länge det är ett medvetet val av 

individen att låta en roll vara mer dominant. 

 Begreppet balans mellan arbetsliv och privatliv har tagit allt större fokus i dagens samhälle, 

vilket Noon et al. (2013) förklarar genom att arbetsliv och privatliv är mer integrerade idag, 

arbetsbördan ökar kombinerat med att det är enklare att ta med sina arbetsuppgifter hem. Det 

resulterar i att de förut tydliga gränserna mellan arbete och privatliv blivit otydligare, vilket lättare 

skapar en rollkonflikt mellan dessa sfärer.  

 Flexibel arbetstid anses vara ett sätt för organisationen att hjälpa sina medarbetare till 

balans i arbetsliv och privatliv (Guest, 2002; Galea et al., 2013). Moore (2007) samt Sewell och 

Wilkinson (1992) menar dock att individens egen förmåga är avgörande för på vilket sätt flexibel 

arbetstid hjälper individen till balans mellan arbetsliv och privatliv. Guest (2002) kommer till 

samma slutsats, dvs. att det är  individuella faktorer som avgör hur man hanterar sin balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Det finns en allmän uppfattning om antalet timmar som är lämpligt att lägga 

på arbete, och att obalans skapas om den överskrids. Guest (2002) menar dock att upplevelsen av 

balansen är subjektiv, och varierar från person till person. Forskning visar exempelvis att kvinnor, 

som traditionellt har ett större ansvar i hemmet, har större utmaningar att uppleva balans mellan 

arbetsliv och privatliv (Srivastava, 2011). Familjeliv, ålder och typ av stadie i livet individen 

befinner sig i spelar roll för upplevelsen av balans, likaså attityden gentemot arbete och fritid, och 

vad som är centralt för individen (Guest, 2002). I Kecklunds et al. (2002) studie framkommer att de 

som är mest positiva till förtroendearbetstiden är småbarnsföräldrar, i och med den ökade friheten 

att kunna balansera arbetet med familjeåtaganden.  

      Liksom Greenhaus et al. (2003) beskriver begreppet balans mellan arbetsliv och privatliv utifrån 

tre dimensioner finns så även tre olika begrepp som Greenhaus och Beutell (1985) anser centrala för 

vad som kan skapa konflikter mellan arbetsliv och privatliv. Den förstnämnda konflikten är den 

tidsbaserade vilket sker när en av rollerna dominerar och tiden inte räcker till de andra rollerna. En 

individ kan också uppleva en stressbaserad konflikt, vilket sker när arbetet eller något i privatlivet 
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skapar en spänning och man upplever stressymptom. Då menar Greenhaus och Beutell (1985) att 

stressen som kommer från en roll går ut över de andra, vilket försvårar balansen  i både arbetsliv 

och privatliv. Vidare beskrivs en beteendebaserad typ av konflikt, vilket förklaras som en 

rollkonflikt för vad som passar i en roll men anses opassande i en annan. Individen får då svårt att 

hantera dessa olika typer av roller. 

Gränslöst arbete 

   Noon et al. (2013) beskriver att det flexibla arbetet betraktas som ett attraktivt sätt att 

kombinera arbetsliv och privatliv. Men forskning visar även att det kan innebära svårigheter för 

individen att särskilja på vad som är vad. Särskilt utmanande kan gränssättningen vara om arbetet 

utförs hemma, i en miljö där vanligtvis familjeaktiviteter utförs (Hayman, 2009). 

 Allvin et al. (2006) menar att allt fler yrken blir målstyrda istället för uppgiftsstyrda. Det 

medför större krav på medarbetaren att själv kunna definiera, initiera, planera, strukturera och ta 

ansvar över arbetet. Delar av arbetet som traditionellt organisationen ansvarat för, faller istället på 

medarbetaren att hantera, vilket kan leda till stark tidspress. När medarbetaren själv har ansvaret att 

dra gränsen mellan arbete och privatliv, riskerar det att bli en stressfaktor. Allvin et al. (2006) menar 

vidare att individer som har stort intresse och entusiasm för sitt arbete särskilt tenderar att få svårt 

att begränsa sig och kunna säga nej till arbetsuppgifter vilket innebär att de kan arbeta för mycket. 

För stor frihet gällande arbetstider kan därmed öka risken för stressrelaterade sjukdomar. 

 Allvin et al. (2006) menar att det som tidigare sågs som ett traditionellt arbete styrdes av 

informella och formella regler. Dessa regler symboliserades av tid, rum, organisation och 

anställningsvillkor. Dimensionerna definierade när, var, hur och även varför arbetstagaren skulle 

utföra sitt arbete och därmed inte nödvändigtvis innehållet av arbetet. På detta vis reglerade 

dimensionerna arbetets ramar, och skilde därmed på arbetstid och privatliv. Detta har nu förändrats 

och Allvin et al. (2006) menar att dagens gränslösa arbeten främst beror på den tekniska 

utvecklingens framfart och integration i arbetslivet. Townsend och Batchelor (2005) lyfter både 

fördelar och nackdelar med teknologins intåg och dess inverkan på det gränslösa arbetet. Rätt 

använt kan telefonen och datorn vara ett hjälpmedel för att underlätta och effektivisera, samtidigt 

som det medför utmaningar när arbetsrelaterade telefonsamtal och mail ska besvaras på fritiden. 

Deras slutsats är att varje individ måste hitta en balans i hur teknologin hanteras, utan ett 

förutbestämt förhållningssätt kan detta vara den främsta orsaken till stress och otydlig 
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gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv. Allvin et al. (2006) menar att det ställer höga krav på 

individens egen beslutskraft. 

Krav, kontroll och stöd i arbetslivet 

 Vid genomgång av tidigare forskning har flera faktorer uppmärksammats som påverkar 

upplevelsen av den flexibilitet som förtroendearbetstid ger. Mot bakgrund av Kecklund, Dahlgren 

och Åkerstedts (2002) forskning om förtroendearbetstid valde författarna att i denna studie utgå 

ifrån forskning kring upplevda krav, kontroll och stöd i arbetet vid utformandet av intervjuguiden. 

Detta då ovan faktorer visats påverka upplevelsen av förtroendearbetstid. Med anledning av detta 

redogörs nedan för tidigare forskning kring dessa faktorer. Den teoretiska modell som kommit att 

bli populär för att beskriva medarbetares upplevelser av krav, kontroll och stöd i arbetet skapades av 

Karasek år 1979. Utifrån hans undersökning kunde ett samband urskiljas mellan ställda krav och 

möjlighet till kontroll över det egna arbetet. I modellen är förhållandet mellan krav och kontroll 

över arbetet en viktig aspekt för medarbetarens arbetstrivsel. Modellen är uppdelade i fyra fält (se 

figur 1) för att förtydliga relationen mellan arbetets krav och individens egenkontroll. Vidare har 

modellen utvecklats av Johnson och Halls (1988) forskning då även socialt stöd visats ha en 

betydande roll. Som följd arbetade Karasek och Theorell (1990) fram en ny version av den tidigare 

modellen adderat med dimensionen socialt stöd. 

 Vid höga krav kombinerat med hög kontroll, fann Karasek vad han kallar en aktiv 

arbetssituation. Detta förhållande associeras med tillfredsställelse och minskad depression. Vidare 

framkommer att höga krav kombinerat med låg kontroll karakteriseras som ett högstressarbete och 

en ogynnsam spänd arbetssituation, som kan leda till ohälsa på grund av bristande 

handlingsutrymme kombinerat med höga psykiska krav som arbetet ställer på medarbetaren 

(Karasek & Theorell, 1990; Grönlund, 2007). Vidare beskrivs en avspänd arbetssituation när 

individer upplever låga krav i kombination med hög kontroll. Situationen kan skapa en god 

psykosocial arbetsmiljö. För medarbetare som inte upplever att arbetsuppgifterna är 

tillfredsställande nog, kan situationen dock upplevas som mindre motiverande. Slutligen fann 

Karasek att låga krav kombinerat med låg kontroll karakteriserades av ett passivt arbete där 

medarbetaren inte ges möjlighet till utmaning och eget initiativtagande i arbetet. Situationen kan 

utgöra ett hot mot den psykosociala arbetsmiljön då det kan medföra negativ stress och en bristande 

utveckling i arbetet (Karasek & Theorell, 1990).  
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 Theorell (1996) menar vidare att socialt stöd gör att individen tål högre arbetskrav utan att 

utveckla stressreaktioner på arbetsplatsen. När sedan individens upplevda stöd undersöks har det 

visats att ju högre grad socialt stöd desto lägre stresspåverkan. Förutom påverkan på stressnivån 

finns även andra hälsoeffekter: Den sociala kontakten i arbetet visades avgörande för att bibehålla 

god hälsa långsiktigt, det gynnar lärande och produktiviteten förbättras (Karasek & Theorell, 1990).  

     

    

 Figur 1. Krav, kontroll och stöd modellen (Hämtad från Karasek & Theorell, 1990).  

  

 Grönlund (2007) menar att individens kontroll över det egna arbetet länge har betraktats 

som avgörande när det gäller att reducera negativ stress. I hennes studie har det påvisats att 

individer med hög kontroll i arbetet oftare tenderar att arbeta övertid, och i högre grad upplever de 

att arbetet har benägenhet att gå ut över privatlivet. I samma studie som avgränsats till att omfatta 

endast svenska deltagare, har dock inga negativa aspekter av att arbetstagare har hög kontroll inte 

kunnat påvisas, utan snarare tycks konflikten mellan arbetsliv och privatliv dämpas. Individer med 

hög kontroll i arbetet menas uppvisa ett större välbefinnande än individer med mindre kontroll, trots 

att en ökad arbetsbelastning påvisas (Grönlund, 2007; Kelliher & Anderson, 2008). 

 Sánchez-Vidal et al., (2012) menar vidare att ett stöd från organisationen gynnar 

medarbetarens balans mellan arbetsliv och privatliv, om organisationens normer förmedlar att de 
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anställda inte förväntas arbeta utanför satt arbetstid. Genom stöd från organisationen kan 

arbetstagare hantera svåra situationer som uppkommer på arbetsplatsen vilket främjar hälsa. Enligt 

Johnsons och Halls (1988) forskning fördubblas risken att drabbas av ohälsa när medarbetare 

upplever bristande socialt stöd i arbetet i kombination med höga krav och låg egenkontroll. Vidare 

menar Sánchez-Vidal et al., (2012) att en stödjande arbetsgivare som ser sina medarbetare och 

agerar när medarbetaren har svårigheter att balansera sin arbetssituation ger positiva effekter på 

organisationen. Genom högt stöd av sin arbetsgivare ger medarbetaren tillbaka i form av ett ökat 

engagemang och lojalitet.  

      

Forskningsfråga 

 I tidigare forskning och litteratur framgår att det finns såväl fördelar som nackdelar 

avseende förtroendearbetstid. Ett synsätt är att arbetstidsmodellen är ett verktyg för organisationen 

att hjälpa sina medarbetare till balans i arbetsliv och privatliv. Ett annat är att när medarbetaren själv 

har ansvaret att dra gränsen mellan arbetsliv och privatliv, riskerar det att bli en stressfaktor. Med 

detta som utgångspunkt har följande forskningsfråga formulerats. 

  

• Hur upplevs förtroendearbetstid av anställda konsulenter i en statlig myndighet? 

Metod 

 Följande avsnitt beskriver hur denna studie har genomförts och innefattar redogörelse för 

tillvägagångssätt, urval av respondenter, metodval, val och konstruktion av instrument, 

genomförande, analysmetod, forskningskvalitet samt etiska hänsynstaganden.  

Tillvägagångssätt 

 Genom en tidigare etablerad kontakt mellan en av författarna och en HR-generalist på 

myndigheten fanns därmed kännedom om att myndighetens konsulenter använde 

förtroendearbetstid som arbetstidsmodell, vilket var intressant utifrån vad författarna ville 

undersöka. Genom ett inledande möte med HR-generalisten insamlades bakgrundsfakta om 

konsulenternas arbetsuppgifter och arbetstidsmodell. Deras arbetsuppgifter omfattade tillsyn, 

uppföljning och kontroller för att försäkra sig om att lagar om skogsvård, miljö och naturvård 

uppfylldes. Arbetet beskrevs som mycket flexibelt, med stort egenansvar för arbetsuppgifter och 
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frihet gällande arbetstidsschemat. Mot denna bakgrund bekräftades att konsulenterna var relevanta 

utifrån ämnesvalet.  

 Inledningsvis var ambitionen att jämföra deltagare tillhörande två skilda yrkesgrupper med 

flexibla arbetstider. Detta för att få en uppfattning om upplevelser av förtroendearbetstid och om 

likheter och skillnader kunde urskiljas beroende på arbetets karaktär och organisationens 

förutsättningar. Denna typ av jämförande studie bedömdes dock bli för tidskrävande, så studien 

avgränsades till att enbart omfatta en yrkesgrupp och undersöka hur de upplevde förtroendearbetstid 

och dess påverkan på balans mellan arbetsliv och privatliv. Då ämnesval och val av organisation 

bestämts inhämtades information och data från vetenskapliga artiklar och litteratur som berörde 

förtroendearbetstid, flexibilitet i arbetslivet och gränslöst arbete. Författarna kom till insikt att 

många faktorer styr upplevelsen av förtroendearbetstid. Därför begränsades studiens fokus till 

individens upplevda kontroll, krav och stöd i arbetet. Semistrukturerade intervjuer valdes som 

datainsamlingsmetod då dessa skulle kunna möjliggöra utförliga beskrivningar om upplevelsen av 

förtroendearbetstid.  

 HR-generalisten gav kontaktuppgifter till samtliga konsulenter inom en specifik region, så 

att ett informationsbrev kunde skickas ut som beskrev vilka författarna var, studiens syfte samt 

förslag på lämplig tidpunkt då intervjuer kunde utföras. Tider för intervjuer bokades därefter in med 

de konsulenter som valde att delta i studien.  

Urval av respondenter 

 Urvalet gjordes genom ett så kallat målinriktat urval, vilket innebar att urvalet gjordes 

utifrån relevans för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Detta tillvägagångssätt möjliggör att en 

studie får deltagare som kan tillföra viktig information utifrån studiens syfte. För denna studies 

urval valdes följande kriterier: studiedeltagarna använde arbetstidsmodellen förtroendearbetstid och 

har gjort under minst ett år, samt tillhörde samma yrkeskategori. Det förstnämnda kriteriet, 

förtroendearbetstid, valdes då syftet med studien baserades på den arbetstidsmodellen, vilket 

därmed var en förutsättning för studien. Kriteriet att intervjudeltagarna skulle ha varit anställda 

under minst ett år sattes utifrån att intervjudeltagaren måste ha viss erfarenhet av förtroendearbetstid 

för att kunna delge dennes upplevelser av förtroendearbetstid. Att intervjudeltagarna skulle dela 

yrkestillhörighet motiverades av att det skulle vara fördelaktigt utifrån författarnas perspektiv att få 

en mer samlad lägesbild och i hänsyn till tiden var det en fördel att ha kontakt med en organisation.  
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 Intervjuerna hölls enbart med deltagare från en organisation. Att intervjua deltagare från 

olika organisationer och yrkesgrupper kunde ha givit studien en större bredd samtidigt som studiens 

reliabilitet hade minskat (Kvale & Brinkmann, 2014). Då syftet var att nå en djupare förståelse av 

förtroendearbetstid, och med hänsyn till studiens omfattning, gjordes avgränsningen att enbart 

utföra studien inom en organisation.  

 Av 20 efterfrågade konsulenter var nio intresserade av att delta. Det var sju män och två 

kvinnor, vilket bedömdes lämpligt utifrån konsulenternas könsfördelning i myndigheten. Antalet 

intervjudeltagare bedömdes vara tillräckligt med stöd av Warrens (2002) tumregel om att den 

kvalitativa studiens omfattning och bredd avgör hur många intervjuer som bör göras. Deltagarna har 

anonymiserats genom kodning D1-D9 (se Tabell 1). Varken ålder eller kön har angetts då 

informationen kan avslöja deltagarnas identiteter. 

  

Tabell 1  
Intervjuade deltagare  

  

Metodval 

 En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes för att belysa väsentligheter 

utifrån konsulenternas upplevelser. Denna intervjumetod möjliggör utrymme för beskrivningar, 

förklaringar och tolkningar (Ahrne och Svensson, 2011), vilket passade studiens fokus. En 

intervjuguide skapades och användes som underlag för samtliga intervjuer, med möjlighet att skapa 

följdfrågor för att kunna tolka deltagarens svar på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). Styrkan i valt 

tillvägagångssätt är att forskaren ges möjlighet till att följa upp svaren som ges för att säkerställa 

vad intervjupersonen menar, vilket minskar risken för felaktiga tolkningar av svaren. Vidare kan 

Deltagare År som verksam konsulent i myndigheten
D1                                                   33 år
D2                                                   5 år

D3                                                   33 år

D4                                                   28 år
D5                                                   11 år

D6                                                   14 år

D7                                                   11 år

D8                                                   43 år
D9                                                   3 år
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mer information och fler detaljer lyftas fram genom möjligheten kunna ställa följdfrågor, något som 

kan tillföra studien värdefull kunskap (Ahrne och Svensson,2011). 

 Efter genomförandet av samtliga intervjuer transkriberades och analyserades det inspelade 

materialet genom en tematisk analys. Genom den tematiska analysen identifieras, analyseras, och 

rapporteras teman från sitt material (Braun & Clarke, 2006). Valet av tematisk analys motiveras av 

dess flexibilitet, vilken kan möjliggöra en detaljerad beskrivning av den insamlade datan. 

Författarnas roll belyses som särskilt viktig då de teman som identifieras väljs utifrån forskarens 

intressen. Bryman (2011) har belyst risken för att forskaren vid tematisk analys kan misstolka data 

utifrån egna förutbestämda antaganden, men poängterar dock det faktum att inga studier lämnas 

opåverkade av forskarens egna värderingar. Under avsnittet forskningskvalitet redogörs för de 

åtgärder de vidtagit i syfte att upprätthålla en god forskningskvalitet.  

  

Val och konstruktion av instrument    

 Intervjufrågorna skapades i syfte att fastställa konsulenternas upplevelser av 

förtroendearbetstid. Vid skapandet av intervjuguiden (se bilaga 1) fokuserade författarna på att 

formulera tydliga och öppna frågor, i syfte att få utförliga svar.  Följdfrågor som ”Hur menar du?” 

och ”Vill du utveckla det?” användes för att förtydliga och fördjupa intervjuerna. För att förstå 

intervjudeltagarnas verklighet var det med stöd av Bryman (2011) viktigt att författarna hade en 

medvetenhet om intervjudeltagarnas kontext. För att inledningsvis höra deltagarnas definition av 

förtroendearbetstid och dess innebörd ställdes därför tre grundläggande frågor om 

förtroendearbetstid, vilka följdes av kompletterande följdfrågor för förtydligande och för att minska 

risken för missuppfattningar. Därefter utformades frågor med bakgrund i tidigare forskning om 

flexibla arbetstider och balans mellan arbetsliv och privatliv. Vid de elva efterföljande frågorna 

ombads intervjupersonerna redogöra för upplevelser av egenkontroll i arbetet, upplevda krav samt 

stöd från chefer, medarbetare och familj, vilka har påvisats ha betydelse för den enskildes 

upplevelse av balans och trivsel mellan arbetsliv och privatliv (Kecklund et al., 2002). 

Intervjuguiden avslutades med två frågor som möjliggjorde för de intervjuade att själva reflektera 

kring möjliga förändringar för sin arbetsform eller komplettera med det de eventuellt saknat under 

intervjuns gång.  

 När intervjuguiden arbetats fram så testades den i en pilotintervju med en konsulent på 

myndigheten. På så vis kunde intervjuguiden testas i syfte att undvika missuppfattningar och 

upptäcka brister i frågorna, vilket också kan höja studiens trovärdighet (Bryman, 2011). Då inga 

�12



justeringar gjordes i intervjuguiden tillgodoräknades pilotintervjuns deltagare i studien. 

Pilotintervjun var viktig då den ledde till en ökad trygghet avseende intervjuns struktur samt att 

frågornas relevans och kvalitet kunde utvärderas. En slutsats som framkom efter pilotintervjun var 

att tidsramen för intervjun var för snäv och behövdes förlängas för de kommande intervjuerna. 

Detta för att undvika intervjuer som upplevdes förhastade eller skapade irritation hos 

intervjudeltagaren för tidsöverskridning, vilket har påpekats kunna försämra resultatet och 

tillförlitligheten i studien (Bryman, 2011). 

Genomförande 

 Intervjuerna genomfördes på två olika sätt, dels med direkta intervjuer, dels 

telefonintervjuer. De direkta intervjuerna genomfördes på tre olika kontor i Jönköpings län. 

Intervjudeltagarna bestämde själva lokalen, som rekommenderades vara ett lämpligt 

tillvägagångssätt enligt Bryman (2011) i syfte att underlätta för deltagarna och skapa en tillitsfull 

relation.  Miljön var bekant för deltagarna och utfördes i rum som låg avskilt för att undvika avbrott 

och andra störningsfaktorer. Dessa förutsättningar möjliggjorde för en öppen kommunikation med 

uttömmande svar. Båda författarna deltog vid varje intervjutillfälle, där den ena hade huvudansvar 

för intervjun och ställde frågor utefter tidigare skapad intervjuguide samt kompletterande 

följdfrågor. Den andra ansvarade för inspelningen, lyssnade aktivt och ställde vid behov följdfrågor, 

samt antecknade sådant som kunde vara av värde för transkriberingen, exempelvis minspel, 

kroppsspråk och tonfall.  

 Deltagarna informerades om syftet med studien och att både de själva och myndigheten 

skulle hållas anonyma. De informerades även om att de hade rätt att avbryta eller ställa frågor när 

som helst under intervjun. Materialet spelades in, vilket också blivit godkänt i förväg av deltagarna. 

De direkta intervjuerna varade i cirka 45 minuter.  

 Ambitionen var först att enbart genomföra direkta intervjuer, men då tre deltagare som 

ville delta i studien befann sig för långt bort geografiskt fanns inte möjlighet att träffas. Efter att 

telefonintervjuns för-och nackdelar tagits i beaktning beslutades att fråga deltagarna om de var 

villiga att intervjuas via telefon. Samtliga tre deltagare menade att telefonintervjun inte utgjorde 

något problem utan snarare var att föredra, och med stöd av Brymans (2011) redogörelse för 

telefonintervjuns fördelar beslutades därmed att genomföra telefonintervjuer som komplement till 

de direkta intervjuerna. Fördelar som påtalas är exempelvis mindre risk att intervjudeltagaren 
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påverkas av olika faktorer hos intervjuaren, exempelvis kön, klass och ålder, samt det faktum att 

respondenten inte ser intervjuaren kan minska risken för att svaren inte påverkas av författaren.  

 De tre deltagarna förbereddes genom att tiden då författarna skulle ringa bestämdes på 

förhand via mail. På så vis skapades förutsättningar för deltagaren att välja den plats som passade 

denne bäst för ett längre samtal. Förutom den givna skillnaden att intervjun hölls via telefon 

eftersträvades ändå ett liknande tillvägagångssätt med samma intervjuguide som de direkta 

intervjuerna. Samtalet hölls via telefonens högtalarfunktion, så båda författarna hörde samtalet. Den 

ena bar ansvaret för intervjuguiden och följdfrågor liksom vid de direkta intervjuerna, och den 

andre antecknade och kom vid behov med kompletterande följdfrågor. Nackdelen med 

genomförandet av telefonintervjuerna var det faktum att man gick miste om deltagarnas ickeverbala 

kommunikation. Risken fanns därmed att deltagarna missuppfattade frågor vilket man som 

intervjuare i direkta intervjuer kunde ha uppfattat om deltagaren gav ett osäkert ansiktsuttryck 

(Bryman, 2011). I strävan  att förebygga denna risk använde sig författarna av bekräftande och 

speglande meningar, såsom ”..så om jag uppfattar dig rätt menar du att…” samt strävan efter att 

hålla en avslappnad dialog där utrymme fanns att fråga om oklarheter uppstod. Deltagarna fick 

precis som övriga intervjudeltagare först godkänna sin medverkan och blev informerade om deras 

rätt att avbryta och närhelst ställa frågor. Samtalen varade i ungefär 30 minuter, vilket ansetts som 

normalt enligt Bryman (2011) då en effektiv telefonintervju sällan kan pågå mer än 20-25 minuter. 

Skillnaderna mellan telefonintervjuerna och de direkta intervjuerna var främst de upplevda 

skillnaderna gällande uttömmande svar, där de direkta intervjuerna gav utförligare exempel och 

telefonintervjuerna mer raka svar, vilket Trost (2012), dementerar att det är svårare att nå ett djupare 

perspektiv när intervjun utförs på distans via telefon.  

Samtliga intervjuer spelades in, vilket Kvale och Brinkman (2014) beskrev som ett lämpligt  

tillvägagångssätt för att försäkra sig om att inte gå miste om relevant information, samt att 

författarna därmed kan lägga fullt fokus på deltagaren och lyssna aktivt. Deltagarna godkände även 

att författarna kunde höra av sig om det skulle uppstå några oklarheter eller frågor och det 

klargjordes också att deltagarna kunde höra av sig till författarna om de i sin tur hade frågor.   

    

Analysmetod 

 En tematisk analysmetod valdes för att analysera materialet, då fokus ligger på 

intervjudeltagarnas uppfattningar och upplevelser för att vidare identifiera mönster i det empiriska 

materialet. Genom att noggrant läsa den insamlade empirin och hitta återkommande resonemang 
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kan teman och underliggande teman identifieras. Teman definieras som återkommande begrepp 

eller ämnesområden som är relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Den tematiska 

analysmetoden har inga precisa riktlinjer för hur analysarbetet ska utföras, det är därmed viktigt att 

processen redogörs med tydliga anvisningar (Braun & Clarke, 2006). 

 Inledningsvis lyssnades de inspelade intervjuerna igenom, och därefter påbörjades 

transkriberingsprocessen. Detta gjordes direkt efter intervjuns genomförande, vilket  har förordats 

för att minimera risken att glömma händelser som karakteriserade intervjun (Bryman, 2011). 

Författarna delade upp transkriberingsarbetet sinsemellan då tidsaspekten var knapp. Samtliga ord 

från varje intervju dokumenterades, längre pauser markerades och de anteckningar som fördes 

under respektive intervju lades till i transkriberingsmaterialet. Det transkriberade materialet lästes 

därefter noggrant av båda författarna, som valde att dela upp och analysera materialet separat i syfte 

att inte påverkas av varandras tolkningar samt öka objektiviteten (Bryman, 2011). Först togs 

stycken bort som var irrelevanta för studiens fokus. Därefter analyserades det resterande materialet 

genom att markera ord och meningar som var relevanta för studiens syfte.  

 Meningar och ord markerades som hade gemensamma beröringspunkter med samma 

kulörer i syfte att skapa en tydligare bild av vad som framkom i intervjuerna, samt att göra empirin 

mer hanterbar (Braun & Clarke, 2006). Genom att färgkoda meningar och ord som var 

återkommande i intervjuerna kunde författarna urskilja teman. Som exempel på denna process 

markerades ständigt återkommande begrepp som kunde kopplas till arbetsbelastning med grön färg. 

Av det färgkodade materialet sågs tre huvudteman som genomsyrade samtliga intervjuer, vilka 

namngavs: frihet under ansvar, arbetsbelastning och framgångsfaktorer. 

 När materialet var uppdelat i ovan nämnda huvudteman kunde det transkriberade 

materialet åter bearbetas färgvis för att nu identifiera underliggande teman. Som exempel på detta 

kunde författarna, utifrån upplevelser av arbetsbelastning, urskilja två återkommande begrepp vilka 

namngavs övertid och gränslöst arbete. De två begreppen är i sig olika men togs upp i samma 

sammanhang, detta när deltagarna berättade om sina upplevelser av arbetsbelastning. Därmed 

underordnades dessa till huvudtemat arbetsbelastning (se tabell 2). Den tematiska analysen  

genomfördes vidare enligt ovan tillvägagångssätt, vilket resulterade i tre huvudteman och sju 

underliggande teman vilka samtliga utgör rubriceringen i resultatdelen. 

 Båda författarna diskuterade i enlighet med Braun och Clarke (2006) kontinuerligt under 

processens gång för att vara överens om tematiseringen och för att inte gå miste om värdefull 

dokumentation utifrån det transkriberade materialet. Citat som representerade de olika tematiska 

enheterna valdes ut och redovisas under rubriken resultat. Under analysprocessen har författarna i 
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enlighet med Bryman (2011) kontinuerligt gått tillbaka till intervjuerna för att säkerställa att de 

utvalda teman som användes kunde bekräftas av deltagarnas berättelser. 

Tabell 2  
Tematisk analys 

  

Forskningskvalitet 

 Studiedeltagarna mötte de urvalskriterier som sattes för denna studie, vilket stärker att 

studien baseras på ett underlag som stämmer överens med syftet. Det finns heller ingen överordnad 

som manipulerat urvalet då förfrågan om medverkan i studien skickades ut till samtliga konsulenter 

på myndigheten i vald region. Författarna vill dock belysa den risk att deltagarna, genom sitt 

deltagande på frivillig basis, enbart representerade en syn av förtroendearbetstid. Sex konsulenter 

tackade nej till medverkan på grund av tidsbrist. Mot bakgrund av att skälet var just tidsbrist skulle 

vara av värde, utifrån studies syfte, att även fånga deras upplevelser om förtroendearbetstid och 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Det framkom dock i intervjuerna att även de medverkande 

konsulenterna upplevde ett högt arbetstryck, vilket därmed inte behöver betyda att information som 

hade varit av värde för denna studie gått förlorat. Om denna studies omfattning varit större hade 

urvalet med fördel kunnat göras på mer än en nivå, genom att först göra ett urval baserat på 

organisation eller enhet, och därefter urval av intervjupersoner (Bryman, 2011). På detta vis kunde 

risken ha minimerats att intervjudeltagarna var färgade av en viss åsikt som kan få denna studie att 

gå i en missvisande riktning.  

 Vidare kan valet av telefonintervjuer diskuteras. Tre av nio intervjuer genomfördes via 

telefon, vilket författarna är medvetna om kan ha påverkat denna studies validitet. 

Telefonintervjuerna tog inte lika lång tid som de direkta intervjuerna och författarna har reflekterat 

över att dessa intervjuer inte heller blev lika djupgående och uttömmande som de direkta 

Intervjudeltagare Originaltext Huvudtema Underliggande tema

D5 …jag kan ju inte säga 
”nu är klockan 16, så 
nu går jag hem” Ibland 
kommer man lite i 
kläm…

Arbetsbelastning Övertid

D3 …jag har alltid 
telefonen på, även på 
helger…

Arbetsbelastning Gränslöst arbete
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intervjuerna. Detta kan ha medfört att viktig information saknas i denna studie och som innebär att 

resultatet kunde ha blivit ett annat än om samtliga intervjuer skett under samma förutsättningar. 

 När man är fler författare menar Bryman (2011) att det är viktigt att man kommer överens 

om hur det man ser och hör ska tolkas. Det benämns intern reliabilitet, och brister den kan det leda 

till missvisande resultat. Författarna har under arbetet med den teoretiska bakgrunden diskuterat och 

tydliggjort begrepp i strävan att skapa en gemensam förståelse, och genom vald analysmetod har vi 

kunnat stämma av hur ord, meningar och citat värderas.  

      Ytterligare en åtgärd som vidtogs var att utföra en pilotintervju i syftet att pröva 

intervjumomentet, vilket rekommenderats enligt Trost (2010) för att öka trovärdigheten i en studie.  

 För att en studie ska uppnå hög reliabilitet ska den kunna genomföras på nytt där samma 

resultat uppnås. En förutsättning för detta är att studiens metod är väl beskriven. Författarna har i 

denna studie detaljerat beskrivet tillvägagångssätt gällande urval, datainsamling och analys i syfte 

att upprätthålla hög reliabilitet. För att medvetandegöra hur denna studie kommit att påverkas av 

författarnas värderingar eftersträvades att ha ett ständigt öppet sinne för hur teman kunde utvecklas 

samt om något begrepp behövde omvärderas och lyftas som ett eget tema. De teman som slutligen 

valdes var återkommande i samtliga intervjuer, vilket låg till grund för valet av dem.  

 Lundman och Hällgren Graneheim (2008) anser att det krävs reflektion och diskussion där 

det finns tolkningsmöjligheter för att ge en studie tillförlitlighet. Författarna arbetade fram studiens 

teman i en två stegs-process. Först bearbetades det transkriberande materialet enskilt i syfte att 

identifiera teman. Därefter följde en process med ett gemensamt reflekterande kring de identifierade 

temana innan det gemensamma valet av studiens teman. Syftet med detta var att inte påverkas av 

varandra vid identifiering av teman. Vid granskning av författarnas enskilt identifierade teman 

framgick att samstämmigheten var hög. Vidare har, som nämnt i analysdelen, författarna vid 

flertalet gånger gått tillbaka till det transkriberade materialet i syfte att säkerställa att identifierade 

och valda teman kunde bekräftas av deltagarnas upplevelser. 

          

Etiska hänsynstaganden 

 Författarna utgick från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav inom forskningsetik för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet. Informationskravet uppfylldes då deltagarna fick ett informationsbrev 

genom mailkontakt där syftet med denna studie beskrevs tydligt. Vid intervjutillfället informerades 

deltagarna åter igen om syftet med denna studie. Deltagarna delgavs även information om hur 
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undersökningen genomfördes för att få en djupare inblick. Avseende samtyckeskravet informerades 

deltagarna vid inledningen av intervjun att deltagandet var frivilligt, och att möjligheten fanns att 

avbryta sin medverkan under hela forskningsförloppet.  

 Innan intervjun påbörjades informerades deltagarna att de skulle förbli anonyma genom 

kodning i denna studie och att hanteringen av intervjumaterial skulle ske med hög sekretess vilket 

innebar att enbart författarna och eventuellt handledare skulle ha tillgång till intervjumaterialet. I 

och med detta anser författarna att de uppfyllde konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Avslutningsvis meddelades att materialet endast skulle användas som forskningsunderlag under 

arbetet med denna studie. 

Resultat 

 I detta avsnitt presenteras materialet från analysen. De teman som framkommit är frihet 

under ansvar, hög arbetsbelastning och framgångsfaktorer. Utifrån dessa teman med tillhörande 

underkategorier redogörs för vad som framkommit i materialet kopplat till denna studies 

frågeställningar.  

Frihet under ansvar 

Flexibiliteten underlättar vardagen  

Förtroendearbetstiden beskrevs positivt av åtta av nio deltagare, där friheten i arbetsformen och 

upplevelsen av självbestämmande beskrevs som den största fördelen. Deltagarna menade att det 

underlättade deras vardag, exempelvis att deltagarna kunde lämna och hämta sina barn på förskolan 

samt utföra andra vardags- och familjeåtaganden som var förlagda under dagtid. Att ha möjligheten 

att utföra privata ärenden mitt på dagen för att istället arbeta igen det vid ett annat tillfälle framhölls 

som en förmån av samtliga deltagare. Att styra sin arbetstid själv och fokusera mer på 

arbetsuppgifterna snarare än antalet timmar på arbetet upplevdes positivt; 

För mig passar det bra, jag trivs med att lägga upp arbetet själv, jag vet 

vad som ska göras. Det är skönt att inte vara styrd av sin arbetstid när 

man har privata ärenden som tandläkare eller veterinärbesök som måste 

göras./D3
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Det är en stor fördel att kunna lägga upp sin tid och kunna laborera lite 

själv utan att behöva ha en dialog med chefen. /D9

För  mig  underlättar  förtroendearbetstiden  min  och  familjens  vardag. 

Oftast jobbar jag 7-16, men har jag något ärende mitt på dagen är det 

smidigt att kunna gå iväg, så länge jag planerat in det. /D2

Det är väldigt skönt att kunna springa iväg och göra ett ärende mitt på 

dagen  när  det  är  lugnt  på  stan,  så  tar  man  igen  den  timmen  på 

eftermiddagen eller nästa morgon istället. /D6

Tycker det är toppen att man kan vara lite flexibel i sina tider, det passar i 

alla  fall  mig  och  familjen  med  lämna  och  hämta  barn  till  skola  och 

aktiviteter./D5

 En deltagare upplevde att förtroendearbetstiden varken gjorde från eller till, då denne 

använde sin arbetstid traditionellt på ordinarie kontorstider, men kunde samtidigt konstatera att 

friheten att kunna välja hur de ville ha det var positivt.  

Påverkansmöjligheter 

 Självbestämmandet begränsades enligt en deltagare av allt fler förutbestämda möten med 

chefer och medarbetare, men bortsett från dessa möten var arbetet nästintill helt fritt att planera 

själv. Möjligheten att själv påverka arbetet upplevdes därmed som mycket god. Det upplevdes 

otänkbart att arbeta på något annat sätt och fyra av nio deltagare menade att det var en förutsättning 

för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Åtta av nio deltagare i denna studie menade att de hade 

kontroll över sina åtaganden och kunde planera sina dagar i stort sett på egen hand, vilket beskrevs i 

positiva ordalag: 

 Jag kan påverka mina dagar till 100 %, det som spelar in är såklart väder 

och vind. Vissa maskiner funkar trots väder men pappersarbete i regn blir 

svårt. /D4
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Jag förklarar det alltid som frihet under ansvar, det tycker jag stämmer 

till fullo med vad det faktiskt innebär för mig. Det är ingen som klockar 

mig, utan jag förväntas göra mina uppgifter,  hur och när jag gör dem 

bestämmer jag själv. /D3

Jag känner  att  jag  har  stor  möjlighet  att  påverka och kontrollera  mitt 

arbete, det är fördelen med jobbet jag har. När man känner att man har 

stor kontroll över arbetsuppgifter och kan kontrollera dem så mår man ju 

oftast bättre än de som har lite kontroll över sitt arbete. /D8

Arbetsbelastning 

 Samtliga deltagare påtalade att arbetet emellanåt ställde höga krav i form av hög 

arbetsbelastning. Åtta av nio deltagare upplevde dock inte att arbetsbelastningen var ohållbar eller 

orimlig. Det beskrevs som införstått att arbetet periodvis kunde vara stressigt och de upplevde att de 

kunde hantera arbetssituationen när den ökade: 

Arbetsbelastningen fungerar rätt bra men den är ju ganska hög hela tiden. 

Man kan väl tycka att kraven på mängden arbeten är för höga ibland, 

men  vi  hjälps  åt.  Det  är  stressigt  stundvis  men  efter  ett  tag  blir  det 

lugnare igen, då flyter arbetet på bra. /D2

 En deltagare upplever att förtroendearbetstiden inte fungerar i dennes situation. På grund 

av en nyligen tilldelad arbetsuppgift krävs en del kväll-och helgarbete, vilket blir kostsamt både 

ekonomiskt och för privatlivet. Deltagaren upplever att om det ska vara värt att arbeta obekväma 

tider mer frekvent krävs en ekonomisk kompensation i gengäld: 

Jag har funderat på att byta avtal. Det kommer bli mer kvällar och helger 

nu framöver. För mitt privatliv med två små barn blir det väldigt kostsamt 

att jobba kvällar och helg, så det är ju dåligt. Det kostar så mycket för 

mig i vår privata situation att jobba kvällar och helger. Det finns ett annat 

avtal att välja på, och så långt jag läst på så tror jag det skulle vara bättre 

för mig. /D9
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Övertid 

 Fyra av nio deltagare upplevde att de redovisade färre arbetstimmar än vad de faktiskt 

arbetade. Två av deltagarna ansåg att det var en nackdel att de inte hade rätt till övertidstillägg. 

Detta på grund av upplevelsen att man i perioder arbetade mer än heltid, och det skulle kännas mer 

rättvist om lönespecifikationen speglade det arbete som lagts ned.  

         Tre av nio deltagare beskrev att kraven på konsulenterna  har ökat och att de måste arbeta 

effektivare men med samma resurser, vilket medförde att de arbetade mer än ordinarie arbetstid. 

Vidare menade två deltagare att de kunde påverka arbetsdagen i stor utsträckning, men att de ibland 

accepterade lite för många uppdrag som därigenom ledde till övertid. Vid minst ett tillfälle hade 

samtliga deltagare fått säga nej till tilldelade arbetsuppgifter eller åtaganden som de ansvarade för, 

då arbetsbelastningen var för hög. Sju av nio menade att fördelen med flexibiliteten i 

förtroendearbetstiden vägde upp för de negativa aspekterna kring arbetsmängden.  

Jag tycker jag kan kontrollera min egen arbetsdag, men det blir ju ofta att 

man sagt  ja  till  något  eller  någon,  då kan jag ju  inte  säga att  “nu är 

klockan 16 så jag går hem”. Ibland kommer man väl lite i kläm, men 

fördelarna med förtroendearbetstiden väger över. /D1

Det är övervägande positivt, det är ju upp till mig om jag tar på mig för 

mycket… att säga nej till någon som vill beställa ett jobb och man inte 

har tid. /D2

Gränslöst arbete
Sex av nio deltagare menade att kunder ofta hörde av sig på kvällar och helger. Det 

upplevdes positivt att kunna vara flexibel och serviceinriktad mot sina kunder, för att därefter kunna 

vara ledig vid ett annat tillfälle. Det upplevdes av fyra deltagare som negativt att kunder ringde på 

kvällen när de var upptagna med annat. Samtliga fyra upplevde dock att om de var upptagna med 

privata ting att de ändå kunde ignorera det samtalet och ringa upp kunden dagen efter. Deltagarna 

upplevde inte att det påverkade deras fritid nämnvärt då arbetet ansågs kunna vänta till 

morgondagen, men att det stundom var ett irritationsmoment. Tre av deltagarna menade dock att det 

var deras egna ansvar att begränsa sina arbetsuppgifter, och att de kunde stänga av sina telefoner om 

det var nödvändigt. 
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            Sex av nio deltagare var ständigt tillgängliga på sin mail och telefon. De beskrev det som 

positivt, och fann inga svårigheter i att sätta egna gränser: 

Jag har alltid tjänstetelefonen på och då gör det mig inget. Jag kan ta ett 

samtal i trädgården och då har jag servat den kunden. Det stör mig inte 

mentalt. Jag har alltid telefonen på, även på helger. Men vissa har det 

kanske inte, så det är lite olika hur man fungerar och vad man trivs med. 

Jag är ju till för våra kunder. /D4

För att det ska kunna fungera för mig personligen så har jag ju jobbat 

mycket  kvällar  och lördagar  när  det  har  passat  kunder,  så  då  har  jag 

kunnat byta den här tiden och ta ledigt någon annan dag. /D3

Framgångsfaktorer

Erfarenhet 

Deltagarna i denna studie har en lång arbetslivserfarenhet i myndigheten: fyra av nio har 

arbetat som konsulent i mer än tjugoåtta år, tre av nio i mer än elva år, och två har arbetat mer än tre 

år i myndigheten. Det framkom en upplevd skillnad mellan medarbetare på olika erfarenhetsnivåer i 

deras sätt att hantera förtroendearbetstiden. De totalt sju deltagare som arbetat mer än elva år 

upplever att de har lärt sig att hantera stora mängder arbetsuppgifter utan att det påverkar deras 

livsbalans negativt. Det beror enligt fem av dessa sju deltagare på dessa faktorer: Insikt om att 

arbetet inte handlar om liv och död och att de upplever sig inte påverkas negativt av att tacka nej 

eller avvakta med arbetsuppgifter. Genom det förhållningssättet ansåg de fem deltagarna att de hade 

kontroll på sina arbetstimmar och kunde förhålla sig till förtroendearbetstiden på ett sunt sätt. De 

beskrev också att de hade erfarenhet av hur arbetsuppgifter bäst prioriteras, vilket också reducerade 

behovet att arbeta övertid. De är etablerade och har skapat ett kontaktnät, vilket också underlättar 

deras arbete. En orsak som också beskrev underlätta balansen var att de inte längre hade barn 

boendes hemma som var beroende av dem på samma sätt längre.   

Jag är luttrad, arbetsuppgifterna finns där och kommer hela tiden, men 

det handlar inte om liv och död. Jag har under åren hunnit samla på mig 

den  insikten,  och  har  därför  inga  problem  att  förhålla  mig  till 

förtroendearbetstiden på ett bra sätt./ D1
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Jag för alltid anteckningar på hur jag jobbat, och visst kan det bli mer än 

40 timmar någon vecka, men för mig är det inga problem att se till att 

kompensera  för  det  veckan  därpå,  det  handlar  hela  tiden  om 

prioriteringar. /D4

De flesta kunderna förstår att vi är få ute på distriktet och att vi stundtals 

har  väldigt  mycket  att  göra.  Jag  har  inga  problem med att  tacka  nej. 

Världen står inte o faller för det. /D8

Det var lite annat förr när barnen bodde hemma och skulle skjutsas på, 

och  man  inte  hade  lika  mycker  erfarenhet  i  jobbet.  Då  blev  det  lätt 

stressigt både privat och på jobbet. Nu är det bara jag och min fru, så det 

är inga problem att få vardagen att gå ihop. /D3

Det är mycket arbetsuppgifter och det fylls på. Men då trivs jag som bäst, 

för  mig  är  det  inte  ohållbart.  Sedan har  jag  ett  upparbetat  kontaktnät 

vilket underlättar arbetsgången. /D5

 Två av deltagarna upplevde att nya medarbetare har större svårigheter att hantera det 

gränslösa i förtroendearbetstiden: 

De kollegor som inte arbetat lika länge tycker det är lite besvärligare att 

hantera arbetsmängden, med småbarn och så. /D5

Det finns en stress i att säga att man jobbar helg eller kväll. Det får andra 

medarbetare att tro att man måste jobba då. Chefer som skickar mail på 

helger har avråtts att göra det då det stressar medarbetare. Det förmedlar 

att chefen jobbar helg, då måste vi med göra det. Det kan stressa de yngre 

kollegorna som har svårt att hantera det. /D6

Deltagaren med minst arbetserfarenhet i myndigheten bekräftade att det är svårare som ny i 

arbetet som konsulent:
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Ibland upplever jag att det är för hög arbetsbelastning och kraven på mig 

som konsulent ökar. Då har jag inte kontroll, eller möjlighet att lägga den 

tid man vill på arbetsuppgiften. Man lär sig att handskas med det med 

tiden. Som nyanställd de två första åren var det ganska svårt att hantera 

de perioder då det var hög arbetsbelastning. Nu är jag lite tryggare i det 

och vet att nu är det en våg som kommer. Det gäller att hålla huvudet 

över vattenytan, för vetskapen att det sen kommer bli lugnare./D9

Arbetsglädje
Sex  av  nio  deltagare  uttryckte  att  deras  arbetsuppgifter  till  stor  del  var  förenat  med 

fritidsintresse, vilket bidrog till att den höga arbetsbelastningen inte kändes betungande. Fem av nio 

deltagare menade att de ofta arbetade mer än snittet på fyrtio timmar i veckan. Detta beskrevs dock 

inte bero på krav från arbetsgivaren, utan på grund av deras eget engagemang för arbetsuppgifterna: 

Jag har ingen att skylla på. Arbetsgivaren har absolut inte krävt detta, att 

jag ska jobba övertid. Det är likadant att säga att jag inte haft tid att ta 

semester- nej, jag har varit dålig på att ta ut så det är ju inte frågan om… 

och jag har inte varit sjuk mycket heller. Några dagar en gång, och då 

hände det ju ingenting. /D3

Är man engagerad och i full gång, då är det inte så lätt. Så det är inte 

arbetsgivarens fel utan det är nog mitt egna. /D7

Min fru tycker jag jobbar väl mycket ibland, men hon har vant sig. Jobbet 

är ju mitt intresse också, och jag får vara ute mycket, det tror jag är en 

stor orsak till att man orkar arbeta så pass mycket. Jag skulle bli tokig av 

att sitta på kontor 10 timmar om dagen./D5

Jag  gör  gärna  mitt  jobb  på  fritiden  också,  om  jag  får  räkna  bort 

pappersexcersisen. /D1
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Stöd från chefer och medarbetare 

 Samtliga deltagare i denna studie berättade att de hade ett tillfredsställande stöd i arbetet 

från chef och medarbetare. En deltagare menade att det var viktigt att få stöd om de fastnade i en 

arbetsuppgift, samt att få stöttning i prioritering av uppgifter,  i syfte att nå tillbaka till balans mellan 

arbetsliv och privatliv: 

Min chef hjälper mig prioritera arbetsuppgifter när jag själv har svårt att 

göra det. När man är inne i det och tycker arbetet är kul är det svårt att 

själv känna av innan det är för sent. Då är det guld värt att ha en chef som 

känner igen mönstret och kan bromsa så arbetet inte tar över livet. /D9

 Deltagare som hade sin chef på annan ort upplevde ett bra stöd trots avståndet och menade 

att chefens lokalisering inte utgjorde något problem. Fem av nio deltagare menade att stödet de fick 

från chefen inte var kunskapsbaserat och ämnesspecifikt för deras arbete. Stödet inriktade sig mer 

på prioriteringar av arbetsuppgifter och vilka ärenden som kunde vänta, i syftet att dämpa 

deltagarnas arbetsbelastning. Stöd från sina medarbetare i arbetsrelaterade frågor upplevde 

majoriteten av deltagarna som mycket viktigt och tryggt: 

Stödet jag får är mestadels från mina kollegor, de har arbetat här väldigt 

länge och kan sin sak. Vi tar hjälp av varandra i vissa frågor vilket känns 

väldigt  skönt,  man  känner  sig  inte  ensam  i  arbetet  utan  kan  alltid 

rådfråga. Jag ringer inte till chefen och frågar om yrkesspecifika frågor 

utan  när  det  gäller  andra  problem  som  exempelvis  prioriteringar  av 

arbetsuppgifter. /D2

Diskussion 

 Vid arbetet med denna studie har författarna ställts inför en rad utmaningar och 

ställningstaganden. I detta avsnitt har författarna utifrån litteraturen fört en diskussion om resultatet, 

samt reflekterat över processens olika skeenden. I litteraturen har avgörande faktorer för flexibel 

arbetstid och balans mellan arbetsliv och privatliv påvisats. Denna studie har syftat till att undersöka 

hur konsulenter som har förtroendearbetstid upplever arbetsformen och deras balans mellan 

arbetsliv och privatliv.    
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Frihet under ansvar 

          Majoriteten av deltagarna i denna studie upplever att friheten och egenkontrollen med 

förtroendearbetstiden möjliggör och främjar en balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Förtroendearbetstid upplevdes positivt av majoriteten av studiedeltagarna, och många likheter finns 

med Kecklunds et al. (2002) studie. En av likheterna är att den största fördelen som framkommer är 

möjligheterna att kunna påverka arbetets utformning. Ett stort inflytande på arbetet underlättar 

deltagarnas privatliv vilket styrks av litteraturen (Guest, 2002; Galea et al., 2013; Hayman, 2009). 

Upplevelsen av frihet under ansvar, där deltagarna kan påverka sina arbetsdagar, främjar balansen 

mellan arbetsliv och privatliv. Att kunna utföra privata ärenden på traditionell arbetstid upplevdes 

av åtta av nio deltagare som fördelaktigt för att hantera vardagen. Detta är i likhet med Kecklunds et 

al. (2002) studie, där resultatet visar att förtroendearbetstiden har sociala fördelar som gynnar 

individens balans mellan arbetsliv och privatliv. 

 Kattenbach med flera (2010) menar att medarbetare som själva disponerar sin arbetstid 

bidrar till ökad arbetstillfredsställelse och ökad produktivitet. Detta stöds även i Galeas et al., 

(2013) studie gällande medarbetares erfarenheter av flexibla arbetstider och dess påverkan på 

balansen mellan arbetsliv och privatliv. Författarna har kunnat se att ovan tes är i paritet med 

resultatet av denna studie. Deltagarna upplevde på liknande sätt en hög arbetstillfredsställelse och 

en balans upplevs mellan arbetsliv och privatliv. Som författarna tidigare nämnt i den teoretiska 

bakgrunden finns dock risker med förtroendearbetstid. Hayman, (2009) och Srivastava, (2011) 

menar att medarbetaren riskerar att gå miste om den sociala kontextens natur och på så vis kan 

uppleva isolering, ensamhet och utanförskap i arbetet. Detta har inte påvisats i föreliggande studie, 

utan deltagarna upplevde ett högt stöd från sina medarbetare och chefer.  

Arbetsbelastning 

 Karasek och Theorell (1990) samt Grönlund (2007) beskriver att ett arbete som möjliggör 

ett stort handlingsutrymme är fördelaktigt för medarbetaren. Vidare visas i Grönlunds (2007) studie 

att individer som har hög kontroll i arbetet oftare tenderar att arbeta övertid, och i högre grad 

upplever de att arbetet har benägenhet att gå ut över privatlivet. När Grönlunds (2007) studie 

avgränsats till att enbart omfatta svenska deltagare framkommer dock inga negativa effekter, utan 

snarare tycks konflikten mellan arbetsliv och privatliv dämpas. I likhet till resultatet i föreliggande 

studie finns en samstämmighet med Grönlunds (2007) slutsats att deltagarna upplever sig ha en hög 

arbetsbelastning och ofta arbetar övertid, samtidigt som majoriteten av deltagarna menar att  de 
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upplever en balans mellan arbetsliv och privatliv. De positiva delarna av den flexibla arbetstiden 

upplevs väga upp för de negativa.        

 Den höga arbetsbelastningen identifieras dock av samtliga deltagare. En av deltagarna,  

som nyligen har fått nya arbetsuppgifter där en del arbete på kvällar och helger krävs, ansåg dock 

att förtroendearbetstiden inte främjade dennes situation. Detta främst ur ett ekonomisk perspektiv 

men även ur ett socialt då deltagaren menade att denne missgynnas i privatlivet med familj och 

barn. Tre deltagare upplever att kraven har ökat samtidigt som de fortfarande fått samma resurser 

vilket har ökat arbetstrycket. Samtliga deltagare har fått säga nej till arbetsuppgifter på grund av 

deras höga arbetsbelastning. Varför åtta av nio deltagare ändå upplever balans mellan arbetsliv och 

privatliv, och inte vill byta arbetstidsform, förklarades främst i deras möjlighet att kontrollera den 

själva. Karasek och Theorell (1990) menar på liknande sätt att om individen kan påverka arbetets 

utförande, sina arbetsuppgifter och har meningsfulla sådana, tål man höga krav utan att drabbas av 

stressrelaterad ohälsa.  

      Moore, (2007) samt Sewell och Wilkinson (1992 ) menar vidare att upplevelsen av flexibla 

arbetstider beror på medarbetarens förmåga att hantera arbetets karaktär i form av de högre krav 

som ställs. Majoriteten av deltagarna upplever att de har förmågan att göra det genom prioriteringar 

av arbetsuppgifter. Enligt Guest (2002) spelar familjeliv, ålder och typ av livsstadie individen 

befinner sig i roll för upplevelsen av balans i det gränslösa arbetet, likaså attityden gentemot arbete 

och fritid och vad som är centralt för individen. Majoriteten av deltagarna i denna studie har 

utflyttade barn , vilket två deltagare beskriver som underlättande i balansen mellan arbetsliv och 

fritid. Till skillnad från vad Kecklund med flera (2002) studie där de som är mest positiva till 

förtroendearbetstiden är småbarnsföräldrar, är det i föreliggande studie främst de äldre deltagarna 

som har utflyttade barn som framhöll förtroendearbetstid mest positivt. 

Framgångsfaktorer 

 Upplevelsen av arbetsglädje var återkommande i intervjuerna som en viktig del till 

arbetstrivsel och bibehållande av balans mellan arbetsliv och privatliv. Två deltagare menade att det 

inte var arbetsgivaren som krävde deras arbetsengagemang och övertidstimmar, utan att det snarare 

var de själva och deras lust till att utföra arbetet. Konsulenternas arbetsglädje gjorde att de 

spenderade mycket tid på arbetet. Trots att arbetsrollen tenderade att väga tyngre än den privata 

upplevdes balans mellan rollerna. Författarna har reflekterat över Guests (2002) beskrivning av hur 

rollerna nödvändigtvis inte behöver väga lika. Studien visar en samstämmighet med Guests (2002) 
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slutsats att individen kan ha en dominerande roll men samtidigt uppleva balans, genom att det är 

självvalt av individen.  

 Allvin och dennes forskarkollegor  (2006) ser dock att ett stort intresse och entusiasm för 

sitt arbete löper större risk för ohälsa. Detta då dessa individer särskilt tenderar att få svårt att 

begränsa sig och kunna säga nej till arbetsuppgifter. Författarna har reflekterat över vikten av 

individens förmåga som avgörande för på vilket sätt flexibla arbetstider hjälper individen till balans 

mellan arbetsliv och privatliv (Moore, 2007; Guest, 2002; Sewell & Wilkinson, 1992). Med stöd i 

Hansson (2004) fordras en självständig individ för att framgångsrikt hantera flexibla arbetstider, 

vilket deltagarna i denna studie upplevdes vara. Likaså andra attribut som visas vara centrala är 

egenskaper som deltagarna i denna studie innehade, exempelvis motivation, ansvarstagande och 

erfarenhet.  

   Deltagarna i denna studie hade en lång arbetslivserfarenhet i myndigheten, och det har varit 

återkommande i merparten av intervjuerna att de har en erfarenhet att falla tillbaka på, som gjorde 

deltagarna självsäkra i sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Genom erfarenhet och det genuina 

intresset för arbetet, menade två deltagare att de gränslösa aspekterna av förtroendearbetstiden inte 

påverkade dem negativt. Vidare ansåg dock fyra deltagare att det kan vara ett störmoment när 

kunder ringde på kvällar eller helger, men de hade inga problem att ignorera samtalet och ringa upp 

kunden dagen därpå. Townsend och Batchelor (2005) menar att varje individ måste hitta balans i 

hanteringen av teknologin, vilket deltagarna i denna studie har då de upplever att det inte påverkar 

deras privatliv nämnvärt, och kan stänga av telefonen vid behov.  

         I denna studie påvisas också att deltagarna upplevde ett tillfredsställande stöd i arbetet från 

chef och kollegor. En deltagare menade att chefen hade förmågan att begränsa dennes uppgifter när 

deltagaren själv var uppe i arbetet och hade svårigheter att sätta gränsen. Detta är något som 

Johnson och Hall (1988) samt Sánchez-Vidal med flera (2012) menar är avgörande för arbetstrivsel 

och en bidragande faktor för att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv. Johnson och Hall 

(1988) har också i sin forskning konstaterat att stödet från medarbetare och chef är viktigt då 

tryggheten underlättar och reducerar stressnivån. I likhet med Karasek och Theorells (1990) 

forskning påtalade deltagarna att det sociala stödet var viktigt då det medförde avlastning och 

bidrog till gemenskap. 
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Slutsats 

 Författarna vill lyfta fram att resultatet i denna studie inte är generaliserbart. Detta med 

anledning av undersökningens omfattning och målgrupp. Resultatet visar endast att upplevelsen av 

förtroendearbetstid och balansen mellan arbetsliv och privatliv är positiv för de deltagare som 

medverkat i denna studie. Det skulle ha tillfört denna studie att intervjua fler deltagare i olika 

livssituationer, vilket Guest (2002) menar är en avgörande faktor för hur man upplever sin balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Verksamheten och arbetsuppgifternas natur visas möjliggöra ett 

arbete med den flexibla arbetstidsmodellen. Det är troligt att andra typer av verksamheter så som 

skola, inom vård och omsorg, i handeln eller inom polisiär verksamhet för att nämna några, inte ger 

samma möjligheter. 

 Författarna har reflekterat över att förtroendearbetstid ställer höga krav på självständighet 

och förmåga att prioritera och ta ansvar, egenskaper som samtliga medverkande i denna studie 

innehar. Arbetstagaren behöver bland annat trivas med att arbeta med tidvis hög arbetsbelastning, ha 

förmåga att prioritera, säga nej och arbeta självständigt samt ta ansvar för att strukturera sitt arbete. 

Att samtliga deltagare har ett stort personligt engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter och 

merparten har en lång arbetslivserfarenhet i myndigheten ser författarna också som en faktor att ta 

hänsyn till sett till resultatet av denna studie, även i detta avseende tydliggörs att resultatet av denna 

studie inte kan generaliseras. Sammanfattningsvis vill författarna lyfta fram att såväl individens som 

verksamhetens förutsättningar är avgörande för hur förtroendearbetstid upplevs och hur densamma 

påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv. Författarna menar att trots att resultatet av denna 

studie inte är generaliserbart så har flera intressanta aspekter, vad gäller förtroendearbetstid och 

balans mellan arbetsliv och privatliv belysts i denna studie.  

Vidare forskning 

 Författarna har uppmärksammat att förtroendearbetstid och balans mellan arbetsliv och 

privatliv är ett komplext område. Det är många faktorer för vart och ett av ämnena att forska vidare 

kring. Vilka verksamheter kan man se lämpar sig för att ha arbetstagare med förtroendearbetstid och 

vilka individer har förutsättningar att framgångsrikt ha förtroendearbetstid? Vissa egenskaper har 

belysts i denna studie och i tidigare forskning. Men det hade varit intressant att på bred front forska 

i vilka förutsättningar som krävs av såväl verksamhet som individ för att förtroendearbetstid ska 

fungera väl och främja balans mellan arbetsliv och privatliv. För att så skulle kunna ske bedömer 
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författarna dock att en mer tydlig och gemensam definition behövs av vad balans mellan arbetsliv 

och privatliv innebär. Något som idag av författarna uppfattas vara subjektivt.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Upplägg:  

∞ Bakgrundsinformation och inledning  

∞ Intervjufrågor om förtroendearbetstid, flexibilitet, balans och krav, kontroll och stöd.  

∞ Avslutning  

Bakgrundsinformation och inledning 

1. Ger du ditt samtycke till att delta i denna intervju och att vi spelar in? 

2.  Ålder?  

3. Vilken tjänst har du inom myndigheten?  

4. Hur länge har du arbetat inom myndigheten?  

5. Hur kommer det sig att du valde detta yrke? 

6. Hur kommer det sig att du valde den här arbetsplatsen?  

7. Vad anser du är mest intressant med dina arbetsuppgifter? 

Förtroendearbetstid  

8. Vad tänker du på när du hör begreppet förtroendearbetstid? 

a. Hur tillämpas förtroendetiden generellt på arbetsplatsen?  

b. Upplever du att du nyttjar förtroendetiden till fullo?  

c. Hur ser kontakten ut med din chef? 
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9. Upplever du att det finns några fördelar med förtroendearbetstid?  

10. Upplever du att det finns några nackdelar med förtroendearbetstid?  

Flexibelt arbete 

11. Upplever du någon problematik kring att sätta tydliga gränser mellan arbetsliv och 
privatliv?  

a. Hur hanterar du det? 

12. Vilka svårigheter upplever du med att få ihop arbetsliv och privatliv? 

13. Känner du behovet av att vara tillgänglig för ditt arbete även efter arbetets slut? 

a. För vilka? (medarbetare, kunder, chef) 

14. Hur ser den optimala arbetssituationen ut för dig?  

15. I vilken utsträckning kan du påverka din arbetsdag? 

Krav, kontroll, stöd 

16. Hur tilldelas du dina arbetsuppgifter?  

a. Hur fungerar det?  

b. Deadlines? 

17. Vet du vad som krävs av dig i ditt arbete? 

18. I vilken utsträckning upplever du att dina kunskaper motsvarar kraven från din chef? 

19. Hur upplever du arbetsbelastningen? 
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a. Hur hanterar du den? 

b. Hur fungerar det? 

20.  När är arbetsbelastningen är hög, påverkar det ditt privatliv?  

21. Upplever du att du har kontroll över de åtaganden som ligger på ditt bord? 

a. Hur? 

22.  I vilken utsträckning har du möjlighet att vara delaktig i beslutsfattande? 

23.  Kan du beskriva relationen till din chef?  

24.  Har det uppstått situationer då du fått säga nej till arbetsuppgifter som tilldelats dig? 

a. Vad blev följderna? 

b. Hur upplevde du stödet från chefen? 

25.  Upplever du att du får det stöd du behöver i arbetet? 

a. Från chef? 

b. Från medarbetare? 

c. Från familj? 

26.  Önskar du förändringar i din arbetssituation?  

a. Utvecklingsmöjligheter? 

b. Kompetensutveckling? 

Avslutning  

27.  Har du några förslag på förbättringsmöjligheter kring förtroendearbetstiden?  

a. Är dessa genomförbara?  

28.  Är det någon fråga som du tycker att vi borde ha frågat? 
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