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Abstract 

Studiens syfte var att undersöka upplevelsen av balans mellan arbete och privatliv hos 

anställda vid en svensk statlig myndighet. Detta gjordes genom att mäta den upplevda 

balansen och dess påverkan av flexibelt arbetssätt, kön, hemmaboende barn samt ledande 

befattning. Studien var kvantitativ med en deduktiv ansats. En webbaserad enkät skickades ut 

till anställda på myndigheten och data från N = 205 respondenter analyserades med hjälp av 

oberoende t-test, tvåvägs-ANOVA, envägs-ANOVA samt Welch’s ANOVA. Studiens 

resultat både bekräftar och strider mot tidigare forskning på området och bidrar med en 

nutidsbild av upplevelsen av balans mellan arbete och privatliv hos anställda vid en statlig 

myndighet. Resultatet visade signifikanta skillnader i den upplevda balansen både beträffande 

flexibelt arbete, kön och huruvida medarbetare hade hemmaboende barn. Inga signifikanta 

skillnader påvisades beträffande ledande befattning.  

 

Nyckelord: gränser mellan roller, balans mellan arbete och privatliv, konflikt, berikning, 

flexibelt arbete, könsskillnader, hemmaboende barn, ledande befattning, anställda vid statlig 

myndighet 
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Inledning 

Livet idag handlar mycket om att balansera de krav som finns inom olika områden i 

livet, bland annat har teknologins utveckling öppnat för en högre grad av flexibilitet och 

tillgänglighet. Många aspekter kan påverka individers upplevelse av balans mellan arbete och 

privatliv. En bibehållen balans mellan arbete och livet i övrigt är något som många 

organisationer uppmuntrar till (Azar, Khan & Van Eerde, 2018). Ämnet är aktuellt utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv, där organisationer kan behöva förstå och förhålla sig till vilka 

möjligheter eller konsekvenser som finns i den upplevda balansen mellan arbete och 

privatliv. Det som sker i privatlivet kan påverka upplevelsen av balans i arbetet och tvärtom 

(Nippert-Eng, 1996). Efterfrågan på flexibilitet på arbetsplatsen har ökat, speciellt från den 

yngre generationen (Chung & van der Lippe, 2018) och är högst relevant för den moderna 

arbetsplatsen. Organisationer och HR, både inom offentlig och privat sektor, står för en 

utmaning i att erbjuda arbetsvillkor som uppfyller de ökade kraven på autonomi och 

flexibilitet samtidigt som balansen mellan arbete och privatliv kan värnas (Peters, den Dulk & 

van der Lippe, 2009).  

En stor del av forskningen på området har fokuserat på balans mellan arbete och 

familjeliv, i den här studien avser vi att studera balans mellan arbete och privatliv. Ett mer 

generellt synsätt på individers privatliv utöver familjen kan anses relevant, då anställda ofta 

har olika typer av roller och åtaganden även utanför familjelivet som kan påverka deras 

upplevelse av konflikt eller berikning mellan arbete och livet i övrigt. Det finns därför 

argument för ett fokusskifte från familjeliv till en individs generella liv utanför arbetet 

(Fisher, Bulger & Smith, 2009).  

Studien syftar till att undersöka den upplevda balansen mellan arbete och privatliv hos 

statligt anställda vid en svensk statlig myndighet. Upplevelsen sätts i förhållande till 

individens användning av ett flexibelt arbetssätt och de individuella faktorerna 
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könstillhörighet, eventuella barn samt ledande befattning. Den myndighet som var föremål 

för studien värnar om hållbart arbetsliv och god hälsa hos sina medarbetare, vilket kan anses 

vara en anledning till att kartlägga hur den upplevda balansen mellan arbete och privatliv 

faktiskt ser ut. Studien kan därmed bidra med en nutidsbild av den upplevda balansen vid en 

statlig myndighet.  

Bakgrund 

Gränser mellan roller 

Det finns åtskillig forskning på balansen mellan arbete och privatliv och de olika 

aspekter som begreppet kan innefatta. Ämnet har studerats utifrån varierade infallsvinklar och 

med olika psykologisk teoretisk bakgrund. En stor del av forskningen har sin grund i 

“boundary theory” och “border theory” (Ashforth, Kreiner, Glen & Fugate, 2000; Clark, 

2000; Nippert-Eng, 1996), vilket även är utgångspunkten för den här studien. På svenska 

används begreppet gränser för att beskriva båda koncepten. Teorierna har utformats och 

utvecklats av olika forskare under lång tid i och med att gränserna mellan de olika domänerna 

i livet har studerats. Exempelvis fokuserade Hall och Richter (1988) i sin studie på gränserna 

mellan olika domäner i livet och hur individer hanterar dessa. De menade att familj och 

arbetsdomänerna bör kunna interagera med varandra och att människor hanterar 

överflyttningar mellan domänerna på olika sätt. De argumenterade för att ha tydliga 

avgränsningar mellan arbete och familj så att domänerna inte överlappade i för stor 

utsträckning vilket de menade kunde leda till utbrändhet. “Boundary theory” utvecklades av 

Nippert-Eng (1996) som beskrev hur människor skapar gränser mellan sina olika domäner 

och fokuserade på gränserna mellan arbete och privatliv. Hon menade att människors gränser 

var olika skarpa och att graden av interaktion mellan olika roller varierade beroende på 

individens gränssättning. Utifrån de tankarna utvecklades “border theory” av Clark (2000) 

som i sitt arbete fokuserade på gränser mellan arbete och familj. Området undersöktes även 
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av Ashforth et al., 2000, som i sin forskning använde sig av begreppet “boundary theory” och 

som fokuserade på förflyttningarna mellan olika roller. Både “boundary theory” och “border 

theory” beskriver alltså gränserna människor har mellan olika roller i livet, hur de hanterar 

sina roller och de mentala förflyttningar som sker mellan dem (Ashforth et al., 2000; Clark, 

2000). I senare forskning har begreppet “boundary theory” använts i större utsträckning, både 

för att beskriva “borders” och “boundaries”.  Enligt båda teorierna kan avgränsningarna som 

finns mellan olika roller ha olika grad av flexibilitet och genomtränglighet (eng. 

permeability). När det är möjligt för en person att välja på vilka tider eller vilken plats som 

hon eller han utför sitt arbete har arbetet hög grad av flexibilitet. Gränser som har hög grad av 

genomtränglighet tillåter många avbrott från andra delar av livet. En person som exempelvis 

frekvent tar emot privata samtal på arbetsplatsen har gränser med hög grad av 

genomtränglighet mellan arbete och privata roller. Känslor, idéer och insikter följer enklare 

med in i andra delar av livet om gränser har hög grad av flexibilitet och genomtränglighet 

(Ashforth et al., 2000; Clark, 2000). Olika roller i livet kan stå i olika mycket kontrast till 

varandra, ju större kontrast mellan de olika rollerna desto större är den mentala 

ansträngningen att förflytta sig mellan dem (Ashforth et al., 2000). Människor föredrar att 

hantera sina roller på olika sätt. En del vill ha suddiga gränser mellan arbete och privatliv och 

andra föredrar att ha en skarpare kontrast mellan de olika delarna i livet, vilket av Nippert-

Eng (1996) uttrycktes som att människor till olika grad vill integrera eller segmentera mellan 

sina yrkes- och hemmaroller. Att ha balans mellan arbete och privatliv handlar om att skapa 

harmoni mellan olika roller (Clark, 2001).  

Konflikt eller berikning mellan arbete och privatliv 

En god balans mellan arbete och privatliv har framställts som att anställda har 

möjligheten att, genom exempelvis ett flexibelt arbetssätt, kunna balansera både åtaganden 

inom arbetet och andra ansvarsområden i privatlivet (Frame & Hartog, 2003; Hobson, 
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Delunas & Kesic, 2001). Då det saknas balans mellan arbete och privatliv kan konflikt mellan 

dessa domäner uppstå. Balansen kan rubbas på grund av olika orsaker. Det kan dels hända då 

krav i en roll gör det svårt för individen att hantera krav i en annan roll. Det kan även handla 

om rent tidsbaserad konflikt som kan uppstå då tiden som spenderas på arbetet försvårar för 

individen att uppfylla krav och förväntningar som finns utanför arbetet. Konflikt kan också 

uppstå då påfrestning från hög arbetsbelastning spiller över, och gör det svårt att tillgodose de 

krav som ställs från andra domäner (Greenhaus & Beutell, 1985). Störande avbrott och 

utsuddade gränser är ytterligare källor till upplevd konflikt. Utsuddade gränser kan göra det 

svårt för människor att veta vad som förväntas av dem. Störande och frekventa avbrott från 

en roll till en annan kan skapa en känsla av beredskap för nästa oplanerade avbrott. 

Människor tillåter eller uppskattar olika mycket avbrott från en roll till en annan. Detta 

beskrivs som att gränserna mellan rollerna är assymetriska (Frone, Russell & Cooper, 1992; 

Pleck, 1977). Det kan för en och samma person se olika ut, till exempel kan en person tycka 

att det fungerar bra att ta emot privata samtal på arbetet men uppleva det som störande med 

arbetsrelaterade samtal på fritiden. Individer upplever mindre konflikt då deras preferenser 

för integrering eller segmentering mellan arbete och familj kan följas. I de fall individen har 

möjlighet att arbeta efter sin individuella preferens så kan det ge ytterligare resurser som 

förbättrar individens insatser inom familjedomänen (Chen, Powell & Greenhaus, 2009). 

En stor del av den tidigare forskningen på balans mellan arbete och privatliv har 

fokuserat på negativa aspekter som spiller över från en domän till en annan (Srivastava & 

Srivastava, 2014). Men upplevelser och händelser i roller kan också förbättra livskvaliteten i 

en annan roll, man talar då om berikning (eng. enrichment/enhancement/facilitation) mellan 

roller. Förutom positiva känslor och sinnesstämningar kan även beteenden, färdigheter och 

värderingar överföras från en roll, vilket kan underlätta individens funktion i en annan roll 

(Greenhaus & Powell, 2006). I en studie av Bulger, Matthews och Hoffman (2007) 
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undersöktes sambanden mellan personers gränshantering och upplevd konflikt eller berikning 

mellan arbete och privatliv. I studien framkom att färre möjligheter till flexibla och 

genomträngliga gränser kunde leda till ökad konflikt mellan domänerna arbete och privatliv. 

Däremot framkom det att en högre grad av flexibilitet och genomtränglighet mellan gränserna 

var relaterade till berikning mellan domänerna (Bulger et al., 2007).  

Flexibelt arbetssätt 

För att medarbetare ska kunna bibehålla balans mellan arbete och privatliv erbjuder 

organisationer möjlighet att arbeta flexibelt (Azar et al., 2018). Flextid, komprimerad 

arbetsvecka, deltid och att arbeta på distans är exempel på möjligheter som organisationer ger 

sina medarbetare till att arbeta flexibelt (Carlson, Grzywacz & Kacmar, 2010). På så sätt 

underlättas för individer att arbeta på det sätt som passar dem, för att kunna styra sin tid 

utifrån både organisationens och privatlivets krav och behov (Hobson et al., 2001). Tidigare 

forskning har visat på att utökad flexibilitet både kan möjliggöra balans och skapa berikning 

eller leda till konflikt mellan arbete och privatliv. I en studie av Hayman (2009) framkom det 

att anställda som kunde styra sitt eget arbetssätt, och valde att arbeta med flexibelt schema, 

kunde uppleva en högre grad av balans mellan arbete och privatliv än de medarbetare som 

arbetade under ett mer traditionellt schema med fasta arbetstider. Även Clark (2000) menade 

att den upplevda kontrollen över det egna arbetet gav flexibilitet och kunde underlätta 

kontroll över gränserna mellan arbete och livet i övrigt. Liknande resultat rapporterades av 

Carlson et al. (2010) som fann att möjlighet till flexibel arbetstid både minskade konflikt och 

ökade berikning som individer upplevde från arbetet.  

I andra fall har det framkommit att anställda som kunde styra sina arbetstider ägnade 

sig åt mer frekvent arbete hemifrån och upplevde högre grad av konflikt, där gränserna 

mellan arbetet och hemmet suddades ut eftersom arbetsrelaterade uppgifter och 

hemrelaterade sysslor utfördes samtidigt (Schieman & Young, 2010). Liknande resultat 
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påvisades av Higgins, Duxbury och Julien (2014) som menade att flexibiliteten skapade  

utsuddade gränser mellan domänerna som kunde leda till konflikt från båda håll.  

Könsrelaterade skillnader 

Män och kvinnors upplevelse av balans mellan arbete och privatliv har undersökts i 

flertalet studier med varierande resultat beroende på sammanhanget. Både män och kvinnor 

upplever konflikt ibland (Emslie & Hunt, 2009; Milkie & Peltola, 1999). Kvinnors 

upplevelse av konflikt kan dock hålla i sig längre och har mer komplicerade former. Kvinnor 

förväntas bland annat förflytta sig över gränserna på ett mjukt och nästan omärkbart sätt 

(Emslie & Hunt, 2009). Liknande slutsatser drog Innstrand, Melbye Langballe, Falkum, 

Espnes och Aasland (2009) som menade att kvinnors gränser var suddigare än mäns. De 

menade även att kvinnor upplevde både högre grad av konflikt och högre grad av berikning i 

båda riktningarna mellan arbete och privatliv än män. Även i en studie av Eurofound (2017) 

visade sig kvinnor i Sverige uppleva högre grad av konflikt än män. I en annan stor europeisk 

studie framkom däremot inga skillnader på hur män och kvinnor upplevde balans. Graden av 

upplevd balans mellan arbete och privatliv var högst i Skandinavien, både bland män och 

kvinnor (Lunau, Bambra, Eikemo, van der Wel & Dragano, 2014). Liknande resultat fick 

Kurowska (2018) i sin studie där svenska män och kvinnor som arbetade hemifrån visade sig 

uppleva liknande grad av balans. Inte heller Balmforth och Gardner (2006) kunde uppvisa 

några könsrelaterade skillnader vare sig på konflikt eller berikning mellan domäner.  

Beträffande könsskillnader och ett flexibelt arbetssätt har tidigare studier visat att 

kvinnor och män arbetar flexibelt på olika sätt, vilket kan ge olika utfall för balans och hälsa 

(Chung & van der Lippe, 2018). Män som arbetar flexibelt gör det ofta för att kunna prestera 

mer i arbetet och arbetsintensiteten ökar (Lott & Chung, 2016). Det mest använda sättet att 

arbeta flexibelt på verkar för män vara flextid. Kvinnor som arbetar flexibelt går ofta ner i tid 
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(Wheatley, 2017) och förväntas använda flexibiliteten för att ta hand om familjerelaterade 

ansvarsområden, vilket de också gör (Hilbrecht, Shaw, Johnson & Andrey, 2008). 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att kön kan spela roll när det handlar 

om relationen av flexibelt arbete och anställdas upplevelse av balans. Det finns dock inte ett 

entydigt svar utan det är sammanhanget som avgör hur upplevelsen blir (Chung & van der 

Lippe, 2018). Både män och kvinnor med flexibelt arbetssätt kan potentiellt uppleva balans 

mellan arbete och privatliv, men på olika grunder och i olika sammanhang.  

Förälder eller inte 

Tidigare forskning har visat att anställda med barn upplevde högre grad av konflikt 

mellan arbete och familj (Innstrand et al., 2010) speciellt då det handlade om yngre barn 

(Eurofound, 2017). Liknande resultat fick Stoiko, Strough och Turiano (2017) som påvisade 

att medarbetare som var föräldrar till äldre barn kunde uppleva inte bara mindre konflikt, utan 

också mer berikning än medarbetare med yngre barn. Anställda som inte hade ansvar över 

någon annans vård kunde enligt Eurofound (2017) i högre utsträckning bibehålla balans 

mellan arbete och privatliv.  

En stor del av forskningen avseende balans mellan arbete och privatliv har gjorts på 

föräldrar, antingen på mödrar eller på familjer där båda föräldrarna arbetar (Kelliher, 

Richardson & Boiarintseva, 2018).  I en studie av Wilkinson, Tomlinson och Gardiner (2017) 

rapporterade ensamstående chefer utan barn att deras behov av balans mellan arbete och 

privatliv inte uppfattades som lika stora av deras arbetsgivare, då de utanför arbetet 

förväntades ha mer ledig tid över. Det kan därför utifrån tidigare forskning vara en relevant 

faktor att undersöka om den upplevda balansen varierar beroende på om anställda har barn 

eller inte. 

Ledande befattning 

Tidigare forskning har visat en relativt enig bild av att personer i chefspositioner 



9 
 

upplevde mindre balans mellan arbete och privatliv än övriga anställda. Ford och Collinson 

(2011) menade att många chefer använder sig av förtroendearbetstid och redovisar ofta inte 

sina arbetade timmar. Anställda med en hög grad av kontroll och flexibilitet i sitt arbete kan 

också tendera att hamna under mer press. Istället för att använda flexibiliteten som ett sätt för 

att få tid till familj eller fritidsintressen så använder ofta individer i ledande positioner tiden 

till mer arbete, vilket påverkar balansen mellan arbete och privatliv (Ford & Collinson, 2011; 

Lewis, 2003). Individer i olika typer av ledande befattningar kan uppleva mer konflikt än 

andra anställda vid arbete utanför ordinarie arbetstid (Boswell & Olson-Buchanan, 2007). En 

undersökning av Eurofound (2017) visade att 31% av chefer oroar sig över arbetet utanför 

ordinarie arbetstid. Vanliga medarbetare kan med andra ord ha enklare att bibehålla en balans 

mellan sitt arbete och andra åtaganden på fritiden än de med en chefsposition (Moore, 2007). 

En anledning till detta kan vara att det är svårare för chefer att hantera övergången mellan 

arbete och privatliv, då de vanligtvis har ett större ansvar i arbetet. Anställda som inte är 

chefer har lättare för att ta itu med arbetsrelaterade frågor utanför arbetstid och sedan åter 

fokusera på sitt privatliv (Boswell & Olson-Buchanan, 2007). Sammanfattningsvis visar 

tidigare forskning att individer i en ledande befattning är mer benägna att uppleva konflikt 

mellan arbete och privatliv än anställda som inte har en chefsposition.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelse av balans mellan arbete 

och privatliv hos statligt anställda vid en svensk statlig myndighet och om denna var 

beroende av tillämpningen av ett flexibelt arbetssätt. Studien syftade även till att undersöka 

om balans mellan arbete och privatliv var beroende av kön, ledande befattning samt 

hemmaboende barn. Utifrån tidigare forskning och studiens syfte formulerades följande 

frågeställningar. 

Frågeställning 1: Har män och kvinnor som arbetar flexibelt olika upplevelse av balans 
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mellan arbete och privatliv? 

Frågeställning 2: Hur påverkar hemmaboende barn medarbetares balans mellan arbete och 

privatliv? 

Frågeställning 3: Upplever medarbetare med ledande befattning mer konflikt mellan arbete 

och privatliv än medarbetare utan ledande befattning? 

Metod 

I kommande avsnitt redogörs för hur data har samlats in och resultat har genererats 

och analyserats. Detta görs genom att beskriva designen som låg till grund för studien och hur 

urvalet såg ut. Avsnittet innefattar även en beskrivning av utformandet av enkät och vad som 

gjorts för att säkerställa forskningskvalitet samt vilka hänsyn som tagits ur etisk synvinkel.  

Design 

Den aktuella studien var kvantitativ till sin karaktär med ett deduktivt förhållningssätt. 

Kvantitativ forskning kan enligt Bryman (2011) skapa en bättre utgångspunkt för 

generalisering av resultatet. Då den aktuella studien ville skapa en översiktlig bild av hur 

balansen mellan arbete och privatliv kan upplevas hos anställda vid en statlig myndighet 

ansågs ett kvantitativt förhållningssätt ge en större grad av generaliserbarhet inom den 

aktuella gruppen än vad en kvalitativ metod skulle medföra. En kvantitativ forskningsmetod 

med undersökning via webbenkäter ansågs vara ett relevant metodval för uppfyllandet av 

studiens syfte och för att pröva de frågeställningar som ställts. Bryman (2011) menar att 

webbaserade enkäter både är tids- och kostnadseffektiva i det avseende att enkäter enkelt kan 

distribueras och att deltagarnas svar kan laddas ner till ett analysverktyg där all kodning kan 

ske automatiskt. På detta sätt var det möjligt att genomföra en studie med ett större antal 

deltagare trots begränsade tidsmässiga resurser.  

Urval 
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Deltagarna i den här studien var tjänstemän anställda vid en statlig myndighet. 

Myndigheten fungerar som en centraliserad stödfunktion och anställda arbetar bland annat 

inom ekonomi, HR, IT och kommunikation. Den myndighet som har undersökts valdes 

genom bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval är mycket vanliga, 

och användningen av dem är acceptabla då en möjlighet för insamling av data uppstår. En 

viktig aspekt att ha i åtanke vid användandet av bekvämlighetsurval är att resultatet ej kan 

generaliseras, men det kan användas som grund för framtida forskning och för att se likheter 

eller skillnader med redan existerande forskning.  

Enkäten skickades till samtliga anställda (N=397) och besvarades av N=213 personer 

(svarsfrekvens var 51%), varav 8 enkäter exkluderades då data saknades eller identifierades 

som extremvärden. Den slutgiltiga analysen inkluderade N=205 enkätsvar. Av de 205 

deltagare som undersökningen baserades på angav 82 deltagare att de var män och 121 

deltagare kvinnor. Av deltagarna hade 17 % ledande befattning och 134 deltagare hade 

hemmaboende barn. Samtliga individuella faktorer som inkluderades i studien har 

sammanställts i tabell 1.  
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Tabell 1 

Sammanställning över deltagarnas individuella faktorer; kön, ålder, anställningstid, 

anställningsform, utbildningsnivå, civilstånd samt hemmaboende barn 

Individuella faktorer  N % 

 

Kön 

 

 

Man 

Kvinna 

 

82 

121 

 

40 

59 

 

 

Anställningsform 

 

 

Tillsvidare 

Visstid 

Annan 

 

191 

11 

3 

 

93 

5.4 

1.5 

 

 

Högsta utbildningsnivå 

 

 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola/Universitet 

Annan 

 

- 

33 

164 

6 

 

- 

16.1 

80 

2.9 

 

 

Hemmaboende barn 

 

 

Inga barn 

Barn < 12 år 

Barn > 12 år  

Inga hemmaboende barn 

 

32 

69 

65 

39 

 

15.6 

33.7 

31.7 

19 

 

 

Civilstånd 

 

 

Ensamstående  

Särbo 

Gift eller sammanboende 

Annan 

 

27 

12 

165 

- 

 

13 

5.9 

80.5 

- 

 

Ledande befattning  

 

 

Ja 

Nej 

 

35 

167 

 

17.1 

81.5 

 

 

Ålder 

 

 

20-30 år 

31-50 år 

51- år 

 

6 

114 

85 

 

2.9 

55.6 

41.5 

 

 

 

Anställningstid 

 

 

Upp till 5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16-20 år 

21-25 år 

Mer än 25 år 

 

95 

51 

24 

16 

7 

11 

 

46.8 

24.9 

11.7 

7.8 

3.4 

5.4 
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Val och konstruktion av instrument 

För att genomföra studien användes en webbaserad enkät som konstruerades och 

administrerades med hjälp av programmet esMaker, ett molnbaserat enkät- och 

undersökningsverktyg (Entergate, 2019). Enkäten bestod av tre delar (se bilaga). Den första 

delen behandlade 8 demografiska bakgrundsfrågor som var individuella faktorer; kön, ålder, 

utbildningsnivå, anställningstid, anställningsform, ledande befattning, civilstatus samt 

hemmaboende barn. Andra delen av enkäten bestod av 13 påståenden kring flexibelt arbete 

och den tredje delen bestod av 21 påståenden som mätte balans mellan arbete och privatliv.       

Frågor om flexibelt arbete. De frågor som tidigare har använts beträffande flexibelt 

arbetssätt inom svensk forskning är inte översatta från engelska till svenska utifrån några 

riktlinjer om översättning, och inte heller validitetstestade (Christin Mellner, personlig 

kommunikation, 12 mars 2019). I en studie av Allvin, Mellner, Movitz och Aronsson (2012) 

mättes reglering av arbetstid och arbetsplats där deltagare bland annat angav i vilken 

utsträckning de hade möjlighet att på egen hand bestämma när och var arbete ska utföras. 

Mellner (2015) använde sig i en studie av en omfattande enkät som modifierats utifrån flera 

skalor, vilka mätte bland annat flexibelt arbete och balans mellan arbete och privatliv. Med 

inspiration från tidigare enkätstudier formulerades påståenden om flexibelt arbete för den 

aktuella enkäten. De aspekter av flexibelt arbete som mättes var grad av reglering från 

arbetsplatsen (påstående 9,10,11), grad av reglering från anställd (påstående 16,17,18), 

tillgänglighet (påstående 12,13) och förväntan på tillgänglighet (påstående 14,15) samt hur 

flexibelt anställda faktiskt arbetar (påstående 19,20,21). Exempel på påstående är ”Min 

arbetsgivare tillåter mig att vara flexibel med min arbetstid (t.ex med flextid eller 

förtroendearbetstid)” och ”Jag arbetar på annan plats än på arbetsplatsen (t.ex hemifrån eller 

på resa)”. För samtliga påståenden kring flexibelt arbete användes en 5-gradig Likert skala 

från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). I den aktuella studien visade Cronbach’s 
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alfa reliabilitetskoefficient ett värde på .83, vilket tyder på relativt hög inre reliabilitet och 

innebar att instrumentet uppfyllde kravet för inre konsistens.  

A Measure of Work/Nonwork Interference and Enhancement är ett frågeformulär med 

17 frågor som utvecklades av Fisher et al. (2009) för att mäta konflikt och berikning mellan 

arbete och privatliv utöver familjeliv. Formuläret består av fyra delskalor. Delskalan Work 

Interference with Personal Life (WIPL) innehåller sex påståenden som behandlar upplevelsen 

av konflikt från arbetet till privatlivet, ett exempel är “När jag kommer hem från arbetet är 

jag för trött för att göra saker som jag skulle vilja”. Delskalan Personal Life Interference with 

Work (PLIW) innehåller sex påståenden som avser att mäta upplevelse av konflikt från 

privatliv till arbete, exempelvis “Mitt privatliv tar all den energi som jag skulle behöva för att 

utföra mitt arbete”. Delskalan Work Enhancement of Personal Life (WEPL) innehåller tre 

påståenden som behandlar upplevelse av berikning från arbete till privatlivet, exempelvis 

“Tack vare mitt arbete är jag på bättre humör hemma”. Delskalan Personal Life Enhancement 

of Work (PLEW) innehåller tre påståenden som avser att mäta upplevelse av berikning från 

privatlivet till arbete, exempelvis “Jag är på bättre humör på arbetet tack vare allt som 

fungerar bra i mitt privatliv”. Deltagarna svarade med hjälp av en 5-gradig Likert skala från 1 

(instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). Då det inte lokaliserades någon svensk 

översättning av Fisher et al. (2009) frågor så översattes de 17 påståendena från engelska till 

svenska, vilka granskades av en extern expert som behärskade svenska och engelska på 

professionell nivå. Värden för Cronbach’s Alpha reliabilitetskoefficient rapporterades av 

Fisher et al., (2009) mellan .70-.91 och för den aktuella studien beräknades värden mellan .87 

- .93. Samtliga värden redovisas i tabell 2.  

På grund av tidsmässiga begränsningar föregicks inte den aktuella studien av en 

pilotenkät, även om det är något som bör göras för att säkerställa enkätens användbarhet och 

kvalitet (Bryman, 2011). Som en säkerhetsåtgärd inkluderades istället en delskala från 
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Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II) som mäter relationen mellan arbete 

och privatliv. Eftersom skalorna från Fisher et al. (2009) i större utsträckning mäter nyanser 

av balansen mellan arbete och privatliv och dessutom uppfyllde god nivå vid mätning av 

Cronbach’s alfa reliabilitetskoefficient togs beslutet att endast använda de fyra delskalorna 

som underlag för analys.  

Tabell 2 

Cronbach’s Alpha reliabilitetskoefficient för samtliga skalor 

Skala Originalskala 

α 

Aktuell 

studie 

α  

Flexibelt arbete - .83 

Work Interference with Personal Life (WIPL) .91 .93 

Personal Life Interference with Work (PLIW) .82 .88 

Work Enhancement of Personal Life (WEPL)* .70 .87 

Personal Life Enhancement of Work (PLEW)* .81 .88 

Sammanlagda skalor för balans mellan arbete och privatliv 

(WIPL, PLIW, WEPL och PLEW) 

- .87 

N = 384 originalskala, N = 205 aktuell studie, * = Omvänd skala. 

Administrering 

Inför utskick av enkäten kontaktades myndigheten som utsåg en av de anställda på 

HR-avdelningen till kontaktperson för studien. Kontaktpersonen fick ta del av generell 

information om studien och lade sedan ut information om en kommande studentenkät på 

organisationens intranät. Dagen efter informationen hade publicerats på intranätet 

distribuerades enkäten av kontaktpersonen till samtliga anställda på myndigheten via ett mail. 

I mailet fanns information om undersökningen samt en länk till enkäten som skapats i 

esMaker. Ett missivbrev sändes ut tillsammans med enkäten, vilket gav en introduktion till 

frågorna (se bilaga). Påminnelse om att besvara enkäten sändes ut efter 6 dagar, vilket ökade 

svarsfrekvensen med 31 %.   
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Etiska hänsynstaganden 

I arbetet med studien togs det hänsyn till grundläggande etiska principer som finns för 

svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna i 

missivbrevet informerades om syftet för studien. Därefter följde en beskrivning av de tre 

delarna som enkäten bestod av. Deltagarna blev också informerade om att deras medverkan 

var frivillig och att de genom att svara på frågorna skulle ge sitt samtycke, på så sätt 

tillgodosågs samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet var deltagarnas svar 

anonyma och behandlades konfidentiellt. Enligt vad som gäller för nyttjandekravet användes 

inte heller de insamlade uppgifterna till något annat syfte än studien. 

Statistisk analys 

Insamlad data analyserades och bearbetades via statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS version 25). En kontroll av att nödvändiga statistiska 

antaganden var uppfyllda genomfördes. Oberoende variabler utgjordes av individuella 

faktorer och flexibelt arbetssätt, beroende variabler utgjordes av upplevelsen av balans mellan 

arbete och privatliv, där de fyra delskalorna Work Interference with Personal Life (WIPL), 

Personal Life Interference with Work (PLIW), Work Enhancement of Personal Life (WEPL) 

samt Personal Life Enhancement of Work (PLEW) mätte konflikt och berikning. Utifrån 

medianen (Mdn = 2.77) för flexibelt arbete skapades en skärningspunkt för att skapa två 

grupper där den ena gruppen kategoriserades som lägre flexibilitet och den andra som högre.  

För att besvara den första frågeställningen huruvida män och kvinnor som arbetar flexibelt 

har olika upplevelse av balans mellan arbete och privatliv användes tvåvägs-ANOVA. 

Analysmetoden ansågs lämplig då det var intressant att studera effekten av flera variabler, 

både var för sig och i samverkan med varandra, på den upplevda balansen. Borg och 

Westerlund (2012) menar att flervägs ANOVA är en ofta använd analysmetod då den många 
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gånger ger mer intressant och nyanserat analysresultat än analys med envägs-ANOVA eller t-

test. För att besvara den andra frågeställningen, hur hemmaboende barn påverkade 

medarbetares upplevelse av balans, användes envägs-ANOVA, vilket är en lämplig 

undersökningsmetod då det går att studera effekten av flertalet nivåer på en oberoende 

variabel (Bryman, 2011). För att identifiera skillnader mellan grupperna för de resultat som 

visade signifikanta värden användes Bonferroni post hoc test, då grupperna var olika stora. 

Eftersom delskalan PLIW uppfyllde antagandet om normalitet men inte antagandet om 

homogenitet hos populationsvarianser användes Welch’s ANOVA för analys av denna skala. 

Som Post-Hoc analys används Games-Howel test för att identifiera skillnader mellan 

grupperna för de resultat som visade signifikanta värden. För att besvara den tredje 

frågeställningen huruvida medarbetare med ledande befattning upplever mer konflikt mellan 

arbete och privatliv än medarbetare utan ledande befattning användes oberoende t-test. Denna 

analysmetod bedömdes vara mest användbar eftersom endast två undergrupper till den 

oberoende variabeln och deras skillnader utforskades.  

Resultat 

För att besvara frågeställning ett, huruvida män och kvinnor som arbetar flexibelt har 

olika upplevelse av balans mellan arbete och privatliv, användes tvåvägs-ANOVA. 

Analysresultatet på delskalan PLIW visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för kön 

med avseende på den upplevda balansen, F(1, 203) = 4.52, p < .05, η2 = .02. Analysen 

indikerade att män upplevde mer konflikt från privatlivet till arbetet (M = 1.43, SD = .48) än 

kvinnor (M = 1.3, SD = .4). I samband med flexibelt arbetet huvudeffekt samt flexibelt arbete 

och kön interaktionseffekt visade inte analysresultatet en signifikant effekt (p = n.s.) 

Analysresultatet av delskalan WEPL visade att det fanns signifikanta huvudeffekter med 

avseende på den upplevda balansen för både flexibelt arbete, F(1, 203) = 9.3, p < .01, η2 = 

.05 och kön, F(1, 203) = 4.93, p < .05, η2 = .02. Analysen indikerade att personer med lägre 
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flexibilitet (M = 2.3, SD = .96) upplevde mer berikning från arbete till privatliv än personer 

med högre flexibilitet (M = 2.73, SD = 1.03) samt att män (M = 2.34, SD = 1.0) upplevde mer 

berikning från arbete till privatliv än kvinnor (M = 2.63, SD = 1.02). I samband med flexibelt 

arbete och kön interaktionseffekt visade inte analysresultatet en signifikant effekt (p = n.s.). 

Analysresultatet på delskalan PLEW visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för kön 

med avseende på den upplevda balansen, F(1, 203) = 4.71, p < .05, η2 = .02. Analysen 

indikerade att män (M = 3.41, SD = .95) upplever mer berikning än kvinnor (M = 3.69, SD = 

.9). I samband med flexibelt arbete och kön interaktionseffekt visade analysresultatet 

signifikant effekt, F(1, 203) = 4.47, p < .05, η2 = .02. Analysen indikerade att män som har 

högre flexibilitet  (M = 3.29, SD = .91) kan uppleva mer berikning från privatlivet till arbetet 

än kvinnor med högre flexibilitet (M = 3.85, SD = .92). Analysresultatet visade inte en 

signifikant huvudeffekt för flexibelt arbete (p = n.s.). Analysresultatet på den samlade skalan 

för balans mellan arbete och privatliv visade att det fanns en signifikant huvudeffekt för 

flexibelt arbete med avseende på den upplevda balansen, F(1, 203) = 8.62, p < .01, η2 = .04. 

Analysen indikerade att personer med lägre flexibilitet (M = 2.14, SD = .35) hade högre grad 

av balans än personer med högre flexibilitet (M = 2.29, SD = .36). I samband med kön 

huvudeffekt samt flexibelt arbete och kön interaktionseffekt visade inte analysresultatet en 

signifikant effekt (p = n.s.), (se Tabell 3). Analysresultatet på delskalan WIPL visade inga 

signifikanta effekter (p = n.s.). 
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Tabell 3 

Tvåvägs-ANOVA analysresultat (N=203) 

Variationskälla SS df MS F p η2 

Personal Life Interference with Work (PLIW) 

Kön .84 1 .84 4.52 .035 .02 

Flexibelt arbete .28 1 .28 1.53 .217 .01 

Kön * Flexibelt arbete .30 1 .30 1.60 .208 .01 

Error 36.82 199 .19    

Totalt 408.00 203     

Work Enhancement with Personal Life (WEPL) 

Kön 4.84 1 4.84 4.93 .028 .02 

Flexibelt arbete 9.12 1 9.12 9.30 .003 .05 

Kön * Flexibelt arbete .12 1 .12 .13 .723 .00 

Error 195.30 199 .981    

Totalt 1492.56 203     

Personal Life Enhancement of Work (PLEW) 

Kön 3.96 1 3.96 4.71 .031 .02 

Flexibelt arbete .01 1 .01 .01 .920 .00 

Kön * Flexibelt arbete 3.76 1 3.76 4.47 .036 .02 

Error 167.17 199 .84    

Totalt 2778.57 203     

Sammanlagda skalor för balans mellan arbete och privatliv (WIPL, PLIW, WEPL, 

PLEW) 

Kön .27 1 .27 2.10 .149 .01 

Flexibelt arbete 1.10 1 1.10 8.62 .004 .04 

Kön * Flexibelt arbete .04 1 .04 .28 .600 .00 

Error 25.51 199 .13    

Totalt 1023.23 203     

 

För att besvara frågeställning två, hur hemmaboende barn påverkade medarbetares 
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upplevelse av balans mellan arbete och privatliv användes envägs-ANOVA samt Welch’s 

ANOVA. Envägs-ANOVA analysresultat av delskalan PLEW visade att det fanns 

signifikanta skillnader, F(3, 201) = 4.46, p < .05, η2 = .06. Bonferroni post hoc analys visade 

att det fanns signifikanta skillnader dels mellan grupperna medarbetare med hemmaboende 

barn yngre än 12 år (M = 3.3, SD = 1.02) och medarbetare med barn äldre än 12 år (M = 3.81, 

SD = .78) samt mellan grupperna medarbetare med hemmaboende barn yngre än 12 år och 

medarbetare utan hemmaboende barn (M = 3.83, SD = .88). Analysen indikerade att 

medarbetare med hemmaboende barn yngre än 12 år upplevde mest berikning från privatlivet 

till arbetet och medarbetare utan hemmaboende barn upplevde lägst grad av berikning (se 

Tabell 4). Welch’s ANOVA analysresultat av delskalan PLIW visade att det fanns 

signifikanta skillnader, F(3, 201) = 5.02, p < .01, η2 = .07. Games-Howel post hoc analys 

visade att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna medarbetare med hemmaboende 

barn yngre än 12 år samt medarbetare med hemmaboende barn äldre än 12 år. Analysen 

indikerade att medarbetare med hemmaboende barn yngre än 12 år (M = 1.49, SD = .45) 

upplevde mer konflikt från privatlivet till arbetet än medarbetare med hemmaboende barn 

äldre än 12 år (M = 1.23, SD = .33). Envägs-ANOVA analysresultat på den sammanlagda 

skalan för balans mellan arbete och privatliv visade inte en signifikant skillnad (p = n.s.). 

Tabell 4 

Envägs-ANOVA samt Welch’s ANOVA analysresultat (N=204) 

Variationskälla  SS df MS F p η2 

 Mellan grupper  2.67 3 .89 5.02 .002 .07 

PLIW Inom grupper 35.64 201 .18    

 Totalt 38.31 204     

 Mellan grupper  11.12 3 3.71 4.46 .005 .06 

PLEW Inom grupper 167.00 201 .83    

 Totalt 178.13 204     
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För att besvara frågeställning tre, huruvida medarbetare med ledande befattning 

upplever mer konflikt mellan arbete och privatliv än medarbetare utan ledande befattning, 

användes oberoende t-test. Gruppen med deltagare som angett ledande befattning (N = 35) 

var betydligt mindre än gruppen med deltagare som angett icke ledande befattning (N = 167). 

Därför valdes en mindre grupp med deltagare utan ledande befattning (N = 35) ut på ett 

slumpmässigt sätt. Analysresultatet på delskalorna samt den sammanlagda skalan visade inte 

signifikanta skillnader mellan grupperna (p = n.s.). Analysen indikerade att det inte fanns en 

skillnad i upplevelsen av balans mellan arbete och privatliv för medarbetare med eller utan 

ledande befattning.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelse av balans mellan arbete och privatliv 

hos statligt anställda vid en svensk statlig myndighet och om denna var beroende av 

tillämpningen av ett flexibelt arbetssätt. Studien syftade även till att undersöka om balans 

mellan arbete och privatliv var beroende av de individuella faktorerna kön, ledande 

befattning och hemmaboende barn. 

Den aktuella studiens resultat tyder på att det fanns skillnader i mäns och kvinnors 

upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. Resultatet visade även att det fanns 

skillnader i balansen när det handlar om i vilken utsträckning anställda arbetar flexibelt. 

Anställda med en högre grad av flexibilitet rapporterade lägre balans mellan arbete och 

privatliv än anställda med en lägre grad av flexibilitet, vilket går i linje med viss tidigare 

forskning (Higgins et al., 2014; Schieman & Young 2010). Den aktuella studiens resultat ger 

sålunda inte stärkt stöd för Clark (2000) och Hayman (2009) resonemang, nämligen att ett 

flexibelt arbetssätt kan resultera i mer balans. Studiens resultat indikerade dock att män som 

arbetade flexibelt upplevde mer berikning från privatlivet till arbetet än kvinnor med högre 
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flexibilitet. Tidigare forskning har pekat på att män ofta använder sig av flexibelt arbete för 

att prestera mer på arbetet, medan kvinnor som arbetar flexibelt använder tiden för att ta hand 

om familj och hushåll (Hilbrecht et al., 2008; Lott & Chung 2016). Dessutom tillbringar 

kvinnor dagligen fortfarande mer tid på det obetalda hemarbetet än vad män gör, även om 

män har ökat sin andel hemarbete (Statistiska centralbyrån, 2010). Detta skulle kunna vara en 

anledning till att kvinnor upplever berikning i lägre utsträckning än män, då de har fler 

ansvarsområden så som familj och hemarbete att ta hand om i privatlivet som inte bidrar till 

berikning. Den aktuella studiens resultat visade på att män upplevde mer berikning från 

arbete till privatliv än vad kvinnor gjorde, och att män även upplevde mer konflikt från 

privatlivet till arbetet än kvinnor, vilket skiljer sig från vad som framkommit i viss tidigare 

forskning (Balmforth & Gardner, 2006; Kurowska, 2018; Lunau et al., 2014). Sammantaget 

tyder studiens resultat på att det finns asymmetriska gränser, vilket ger stöd för tidigare 

forskning (Frone et al., 1992; Pleck, 1977), där utbytet mellan vissa domäner skapar konflikt 

medan andra ger berikning. Dock är det viktigt att notera att varken män eller kvinnor 

generellt verkade uppleva någon betydande konflikt mellan arbete och privatliv. 

Studiens resultat visade även att det fanns skillnader på den upplevda balansen i och 

med att medarbetare med hemmaboende barn under 12 år upplevde att deras privatliv 

berikade arbetet i större utsträckning än andra. Skillnader visades även på upplevelsen av 

konflikt från privatlivet till arbetet, där medarbetare med hemmaboende barn under 12 år 

upplevde mer konflikt än medarbetare med barn äldre än 12 år. Den aktuella studiens resultat 

stämde överens med både Stoiko et al. (2017) och Eurofounds (2017) resultat som visade att 

de som hade ansvar över yngre barn upplevde högre grad av konflikt än andra. Studiens 

resultat antyder att medarbetare med hemmaboende barn under 12 år kan ha gränser som 

antingen är mer genomträngliga eller mer flexibla, vilket enligt tidigare forskning medför att 

känslor och tankar lättare följer med över gränserna (Ashforth et al., 2000; Clark, 2000). Den 
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aktuella studiens resultat ger därmed vidare stöd för Bulger et al. (2007) resonemang där 

olika grader av flexibilitet och genomtränglighet av gränser kan leda till både konflikt och 

berikning. Beträffande konflikt från privatlivet till arbetet så skulle den aktuella studiens 

resultat kunna antyda att medarbetare med hemmaboende barn under 12 år inte i samma 

utsträckning levde efter den egna preferensen för integrering eller segmentering, vilket enligt 

Nippert-Eng (1996) kan leda till konflikt mellan arbete och privatliv. Det faktum att 

skillnader fanns både beträffande berikning och konflikt från privatlivet till arbetet men inte 

från arbetet till privatlivet tyder även i detta fall på assymetriska gränser (Frone et al., 1992; 

Pleck, 1977). 

I den aktuella studien framkom ingen signifikant skillnad i upplevelsen av balans 

mellan arbete och privatliv för medarbetare med eller utan ledande befattning, vilket strider 

mot tidigare forskning på ämnet som menar att chefer upplever en högre grad av konflikt än 

anställda (Boswell & Olson-Buchanan, 2007; Moore, 2007). En förklaring kan vara att få 

deltagare i studien har rapporterat någon egentlig konflikt mellan arbete och privatliv, oavsett 

ledande befattning eller ej.  

Begränsningar och vidare forskning 

Studiens resultat tyder på en tämligen god balans för de anställda som medverkat i 

undersökningen. Trots att flera resultat visat sig signifikanta bör det understrykas att samtliga 

effektstorlekar varit små, vilket kan tyda på att det finns andra variabler som inte har 

undersökts i den aktuella studien vilka kan vara mer betydande för anställdas upplevelse av 

balans mellan arbete och privatliv.  

Val av myndighet gjordes med hjälp av bekvämlighetsurval, vilket gör att det endast 

är möjligt att generalisera inom den specifika kontexten där studien utförts (Bryman, 2011). 

På grund av tidsbrist genomfördes inte någon pilotstudie på enkäten trots att det enligt 

Bryman (2011) är ett sätt att säkerställa kvalitet och användbarhet av frågorna när de inte är 
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validerade i tidigare forskning. Vidare är det enligt Borg och Westerlund (2012) viktigt att 

göra en bortfallsanalys för att redogöra för de personer som inte har besvarat enkäten. På 

grund av tidsmässiga begränsningar utfördes ingen bortfallsanalys för den aktuella studien.  

Undersökningen mätte balans mellan arbete och privatliv vid ett specifikt tillfälle, i 

enkäten instruerades deltagarna att ta i beaktande den egna upplevelsen av balans under de 

senaste tre månaderna. Studien ger därför en ögonblicksbild av anställdas upplevelse, där 

resultatet kan variera mycket beroende på om det exempelvis var en lugnare eller mer hektisk 

period inom verksamheten. Deltagarnas svar kan även ha färgats av hur de mådde och kände 

sig vid den tidpunkt som de besvarade enkäten.  

Enkäten som utformades och användes i den aktuella studien kan anses vara ett 

verktyg för kartläggning av upplevd balans hos anställda. Däremot går det inte med hjälp av 

den här enkäten se de mer djupgående orsakerna som kan vara bakgrunden till den upplevda 

balansen. En förbättrande insats skulle därför kunna vara att på ett mer ingående vis 

undersöka anställdas upplevelse av balans genom exempelvis kvalitativa forskningsmetoder 

så som intervjuer med medarbetare. Vidare skulle det kunna vara av intresse att undersöka 

anställdas individuella preferenser för gränshantering och hur de förhåller sig till den 

upplevda balansen mellan arbete och privatliv. Det skulle även kunna vara av intresse att 

studera vilka eventuella positiva effekter en upplevelse av berikning mellan domäner skulle 

kunna få för individer.  

Sammantaget är förhoppningen att den aktuella studien har genererat en vidare 

förståelse för ämnet samt gett en inblick i myndighetsanställdas upplevda balans mellan 

arbete och privatliv.  
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Bilaga 

Hej, 

Vi är två studenter vid Jönköping University som skriver examensarbete kring personers upplevelse 

av balans mellan arbete och privatliv. Detta vill vi göra genom att genomföra en enkätundersökning. 

Vi ber dig fylla i enkäten då det skulle vara till stor hjälp för datainsamlingen till examensarbetet.  

Denna enkät består av totalt 42 frågor, varav de första 8 frågorna handlar om din 

bakgrundsinformation. Det finns 13 frågor kring hur flexibelt du arbetar och resterande 21 frågor 

handlar om din upplevelse kring balans mellan arbete och privatliv. Enkäten besvaras genom att 

kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på din upplevelse och beräknas ta ungefär 10 minuter att 

genomföra.  

Medverkan är självklart frivillig men vi skulle bli väldigt tacksamma om du ville delta! Alla 

respondenter svarar anonymt. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och enkäten kommer 

att redovisas statistiskt så att det inte går att urskilja någon individs svar. Enkätens svar kommer inte 

att användas för något annat ändamål än för den här studien. När du svarar på enkäten så samtycker 

du också till deltagande i studien.   

För att vi ska ha möjlighet att sammanställa svaren och använda dem till vår undersökning ber vi er 

att besvara detta frågeformulär senast söndag 31 mars.  

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss: 

Matilda Sjölin 

E-mail: sjma16xx@student.ju.se  

Eller 

Tina Andersson 

E-mail: anti15vz@student.ju.se  
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Del 1  

Kön: 

❑ Kvinna 

❑ Man 

 

Ålder:  _____ 

 

Ange din utbildningsnivå genom att sätta kryss i lämplig ruta.  

❑ Grundskola 

❑ Gymnasium  

❑ Universitet/Högskola  

❑ Annan  

 

Hur många år har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats? 

Antal år: _____ 

 

Anställningsform? 

❑ Tillsvidare 

❑ Visstid  

❑ Annan  

 

Har du någon form av chefsposition/ledarposition i arbetet? 

❑ Ja 

❑ Nej 

 

Är du...? 

❑ Ensamstående  

❑ Särbo 

❑ Gift eller sammanboende 

❑ Annan 

 

Har du hemmaboende barn? (Räkna med de barn som bor minst halva tiden hos dig).  

❑ Nej, jag har inga barn 

❑ Ja, yngre än 12 år 

❑ Ja, äldre än 12 år  

❑ Nej, jag har inga hemmaboende barn 
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Del 2 

Följande påståenden handlar om dina upplevelser på din arbetsplats från de senaste tre månaderna. 
Det finns inget rätt eller fel svar, utan det handlar om din uppfattning. Vänligen kryssa i det 
alternativ som överensstämmer bäst med din upplevelse på din nuvarande arbetsplats.  

Min arbetsgivare tillåter mig att vara flexibel med min arbetstid (t.ex med flextid eller 

förtroendearbetstid). 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Min arbetsgivare tillåter mig att vara flexibel med varifrån jag utför mitt arbete (t.ex från 

arbetsplatsen, hemifrån eller annan plats). 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Min arbetsgivare tillåter mig att komprimera min arbetsvecka genom att arbeta fler timmar några 

dagar i veckan för att vara helt ledig fler dagar. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag är generellt tillgänglig för att svara på arbetsrelaterade frågor utanför ordinarie arbetstid. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag är generellt tillgänglig för att svara på arbetsrelaterade frågor under semester eller annan 

ledighet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 

Min arbetsgivare föväntar sig en rimlig grad av tillgänglighet för arbete utanför ordinarie arbetstid. 
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Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Min arbetsgivare förväntar sig en rimlig grad av tillgänglighet för arbete på semester eller annan 

ledighet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag kan själv bestämma var jag utför mitt arbete (t.ex på arbetsplatsen, hemma eller någon 

annanstans. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag kan själv bestämma hur jag utför mina arbetsuppgifter (t.ex genom att välja att arbeta 

intensivare vissa dagar och ta det lugnare andra dagar). 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag kan själv bestämma vilka tider jag arbetar en viss dag (t.ex genom att ibland välja att arbeta på 

kvällstid). 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag arbetar på annan plats än arbetsplatsen (t.ex hemifrån eller på resa). 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag arbetar på andra tider än ordinarie arbetstid (t.ex kvällar eller helger). 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag utför arbete under semester eller ledighet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
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Del 3 

Följande påståenden handlar om dina tankar och upplevelser kring ditt arbete och privatliv från de 
senaste tre månaderna. Det finns inget rätt eller fel svar, utan det handlar om din uppfattning. 
Vänligen läs varje påstående noga och kryssa i det alternativ som stämmer bäst för dig.  

När jag kommer hem från arbetet är jag för trött för att göra saker som jag skulle vilja. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Mitt arbete gör det svårt för mig att ha det privatliv som jag skulle vilja. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag försummar ofta mina personliga behov på grund av krav från mitt arbete. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Mitt privatliv blir lidande på grund av mitt arbete. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag går miste om viktiga aktiviteter i mitt privatliv på grund av tiden jag lägger ner på arbetet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Mitt privatliv tar all den energi som jag skulle behöva för att utföra mitt arbete. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Mitt arbete blir lidande på grund av allt som pågår i mitt privatliv. 
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Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag skulle ägna mer tid åt arbetet om det inte vore för allt som pågår i mitt privatliv. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag är för trött för att vara effektiv på arbetet på grund av saker som pågår i mitt privatliv. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

När jag är på arbetet oroar jag mig för saker som jag behöver göra utanför arbetet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag har svårt att få mitt arbete gjort eftersom jag är upptagen med privata angelägenheter på 

arbetet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Mitt arbete ger mig energi till att utöva aktiviteter som är viktiga för mig utanför arbetet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Tack vare mitt arbete är jag på bättre humör hemma. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

De saker jag gör på arbetet hjälper mig att handskas med både privata och praktiska problem 

hemma. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Jag är på bättre humör på arbetet tack vare allt som fungerar bra i mitt privatliv. 



36 
 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Mitt privatliv ger mig energi att utföra mitt arbete. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Mitt privatliv hjälper mig att slappna av och känna mig redo för arbetet nästa dag. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Upplever du ofta en konflikt mellan ditt arbete och privatliv, så att du helt hade velat vara på ”båda 

ställena samtidigt”? 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt? 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt? 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

Säger din familj eller dina vänner till dig att du arbetar för mycket? 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 


