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Forskningsfråga: Hur använder heltidsanställda med flexibelt arbete sin tid? 

Syfte: Att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid. 

Metod: Studien bygger på ett praktiskt problem med begränsad tidigare forskning om ämnet. Därför 

tillämpades ett induktivt tillvägagångssätt för att svara på studiens syfte. Forskarnas vetenskapliga 

förhållningssätt är hermeneutiskt. Empiriska data samlades in genom kvalitativa och kvantitativa frågor 

och analyserades därefter på ett kvalitativt sätt som en tematisk analys. 

Empirisk insamling: Empiriska data samlades in genom en dagbok på 5-arbetsdagar, rapporterad av 

15 deltagare. För att delta i dagbokstudien krävdes att individen uppfyllde två kriterier, att: 1) vara 

heltidsanställda och 2) ha flexibla arbetstider. Dagboken innehöll både kvalitativa och kvantitativa 

frågor. 

Resultat och slutsats: Eftersom resultatet visar på att 73,3% av deltagarna arbetade övertid, är det då 

rimligt att dra slutsatsen att flexibelt arbete kan leda till att individer arbetar övertid. På grund av att 

deltagarna arbetade övertid påverkades deltagarnas fritid ofta negativt. Många av deltagarna hade 

konflikter mellan arbetsrollen och privatrollen, vilket resulterade i att dessa roller var inkompatibla. 

Konflikterna visades ofta genom att deltagarna avbokade eller bortprioriterade fysiska aktiviteter på 

grund av övertid. Resultatet visade på att anställda hade god time management och använde sin tid 

effektivt, men obalans mellan inflöde och utflöde av arbetsuppgifter resulterade i att anställda ofta kände 

att de inte hann klart med sina arbetsuppgifter. Resultaten visade även ett svagt positivt samband mellan 

nöjdhet över dagens arbetsinsats och påverkat välmående. Deltagarna som hade barn som bodde hemma 

brukade ofta ha ett mer strukturerade arbetsrutiner, medan individer som inte var föräldrar eller barnen 

hade flyttat hemifrån, brukade ofta ha mindre strukturerade arbetsrutiner.  



 

Abstract 

Title: “I never have enough time to finish my to-do list” 

Subtitle: A diary study showing how full-time employees with flexible working hours use their time. 

Authors: Cecilia Bergqvist and Larglinda Sopaj 

Advisor: Jean-Charles Languilaire 

Level: Bachelor thesis in Business Administration, Spring 2019 (15 credits) 

Keywords: flextime, flexible work, overtime, work-life conflict, boundaryless work, time, time 

management 

Question: How do full-time employees with flexible working hours use their time? 

Purpose: Describe how full-time employees with flexible working hours use their time. 

Method: The study is based on a practical problem with limited previous studies on the matter. 

Therefore, an inductive approach was implemented to answer the purpose of the study and the 

researchers’ scientific approach to data is hermeneutic. Empirical data was collected through qualitative 

and quantitative questions, and thereafter analyzed in a qualitative manner as a thematic analysis. 

Empirical framework: Empirical data was collected by a 5-workday diary reported by 15 participants. 

To participate in the diary study, an individual had to meet two criteria: (1) they must be full-time 

employee and (2) must have flexible working hours. The diary included both qualitative and 

quantitative-based questions. 

Results and conclusion: Since the results show that 73.3% of participants were working overtime, it is 

reasonable to conclude that flexible working hours can lead to individuals working overtime. 

Furthermore, due to the overtime, participants’ spare time was often affected negatively. Indeed, many 

participants had work-life conflicts, where the work-life and the private life were incompatible. This 

phenomenon is evident through reported cancelled or rebooked physical training due to extended 

working hours. Additionally, participants who had minor children usually had a more coherent and 

predictable working schedule. On the other hand, individuals who were not parents of minor children 

had less coherent and less predictable working schedule. The results from the study also showed that the 

participants had good time management and used their time effectively, but the consistent imbalance 

between ingoing work tasks and outgoing work tasks resulted in participants often felt like they never 

finished their task assignments. The results also showed a slight positive correlation between satisfaction 

over the work effort of the day and the impact on well-being 
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1. Inledning 

Inledningsvis informeras läsaren om flexibelt arbete och dess betydelse för både individen och 

organisationen. Det flexibla arbetet gynnar både företaget men även individen då individen bland annat 

har större frihet till att välja var, hur och när arbetet ska utföras. Dock kan det flexibla arbetet leda till 

rollkonflikter hos individen men även ett gränslöst arbete som i sin tur kan leda till övertid. Denna 

inledning informerar även om hur tiden anses vara en resurs som är unik för varje enskild individ samt 

för företaget. Detta lägger därefter grunden för problemdiskussionen rörande tid och om tid är en resurs 

som måste hanteras. Detta i sin tur lägger grund för uppsatsens problemformulering samt syfte. 

1.1 Det flexibla arbetet och dess konsekvenser 

Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats drastisk. Det har blivit allt viktigare att ha policyer som 

tillämpas av organisationer för att sammanbinda de anställdas familjeliv och arbetsliv (Agarwala, 

Arizkuren-Eleta, Del Castillo, Muñiz-Ferrer & Gartzia, 2014). Många organisationer har därför 

implementerat ett flexibelt arbetssätt som skapar möjligheter och gynnar anställda att strukturera upp 

sin arbetsdag utefter individens behov och förutsättningar (Hedström, 2015; Nilsson, 2012). Lundgren 

(2018) menar att vi med hjälp av ny teknik idag nästan kan vara tillgängliga var och när som helst, och 

att det är en anledning till att arbetsgivare kan erbjuda personalen allt större möjligheter till att arbeta 

flexibelt. Den här formen av arbetssätt kan ge arbetaren större autonomi, frihet och kontroll genom 

möjlighet till att kunna organisera sitt arbete (Lundgren, 2018). En vanlig form av flexibel arbetstid är 

flextid, vilket betyder att den anställde har fastlagda tider då individen behöver befinna sig på kontoret 

(till exempel 10.00 - 14.00), men utöver detta kan de anställda bestämma själva när och var de ska utföra 

sina arbetsuppgifter (Unionen, u.å.). Enligt Lönefakta (u.å.) regleras flextid i lokala avtal, och är ingen 

rättighet för arbetstagaren. En annan version av flexibelt arbetssätt är komprimerade arbetstider 

[compressed hours], vilket betyder att anställda utför sina arbetstimmar mer komprimerat genom att 

utföra dem på färre arbetsdagar, till exempel att arbeta 10 timmar per dag under en arbetsvecka på fyra 

dagar (Deery, Walsh, Zatzick & Hayes, 2017). 

Det flexibla arbetssättet har skapat andra möjligheter som sägs gynna både de anställda och 

organisationen (Hedström, 2015; Nilsson, 2012). På den ena sidan har anställda med hjälp av flexibilitet 

mer makt över sitt eget arbetsschema om var, när och hur arbetsuppgifterna ska göras. De gemensamma 

nämnarna till flexibelt arbete är alltså att anställda har möjlighet att influera eller helt själv strukturera 

sitt arbetsschema när de ska arbeta men även vart arbetet ska utföras (Thomson, 2008). Utöver att 

individen kan strukturera sitt eget arbetsschema skapar den möjligheten att arbeta hemifrån, vilket 

resulterar i att man inte “slösar tid” när man tar sig till och från kontoret (Poolia, u.å.). Hedström (2015) 

menar att flexibelt arbete även kan resultera i minskad stress för individen, vilket i sin tur minskar risken 

för psykisk ohälsa (Oskarsson & Emanuelsson, 2007). På den andra sidan har det visat på att arbetssättet 

även är positivt för organisationen. Ett flexibelt arbetssätt har visat sig vara en faktor som gör 

organisationen mer attraktiv för potentiella framtida anställda och ett bra sätt att behålla personal med 

unik kompetens (Oskarsson & Emanuelsson, 2007) då anställdas lojalitet till företaget ökar (Poolia, u.å.; 

Wallace Allen, 2016). Många anställda kan öka sin produktivitet (Busch, 1974; Welch & Cordon, 1980), 

både i kvantitet (Welch & Cordon, 1980) och kvalitet (Kelliher & Anderson, 2008), välbefinnande 

(Fiksenbaum, 2014) samt att trivseln på arbetsplatsen ökar (McGuire & Liro, 1986) om de anställda har 

förmånen att arbeta mer flexibelt. Ett flexibelt arbetssätt gör det även möjligt för anställda att utföra sina 

arbetsuppgifter dygnet runt, vilket ökar organisationens konkurrenskraft i en globaliserad marknad 

(Hantrais, 2010). Den här formen av arbete möjliggör för anställda att hantera uppgifter både i individens 

privatliv och arbetsliv (NcNall, Masuda & Nicklin, 2009; Michel & Michel, 2015). Enligt Miller (2017) 

bidrar även det flexibla arbetet till en minskad könsskillnad mellan kvinnor och män på arbetet. 
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Arbetsgivare förväntar sig att de anställda ska spendera mycket tid vid skrivbordet, och detta är den 

främsta anledningen till att könsskillnader på arbetsplatsen existerar, såsom lägre lön och lägre 

karriärmöjligheter för kvinnor. Att då implementera flexibelt arbete skulle minska dessa könsskillnader, 

men när människor som till exempel föräldrar efterfrågar flexibelt arbete, kan de straffas i form av lägre 

lön eller förmåner. Detta i sin tur leder till att även om företag erbjuder sådan policy, används de inte 

allmänt (Miller, 2017). 

Även om forskning visar på ett stort intresse kring sambandet mellan flexibelt arbete och 

psykisk hälsa (Oskarsson & Emanuelsson, 2007; Fiksenbaum, 2014; Kossek & Lee, 2017), saknas det 

tillräckligt med vetenskapliga bevis för att kunna slå fast att flexibelt arbete bidrar till att reducera den 

anställdes stress och konflikt mellan arbete och övrigt liv (Grzywacz, Carlson & Shulkin, 2008; Hill, 

Erickson, Holmes & Ferris, 2010; Shockley & Allen, 2007).  Lundgren (2018) menar att om flexibelt 

arbete kan skapa oro och ångest hos individen så eftersträvas ändå flexibilitet, då många människor 

hävdar att de inte skulle kunna återvända till traditionella inrutade arbetstider. Även om distansarbete 

genom flexibelt arbete kan främja balans mellan privatliv och arbete, kan det påverka karriärutveckling 

och viktiga arbetsrelationer negativt (Lundgren, 2018). Trots att tekniken möjliggjort att den anställde 

kan kommunicera över tid och rum, uppmuntras samtidigt en ständig och ohälsosam tillgänglighet. 

Friheten och flexibiliteten gör att den anställde själv bland annat måste planera och ansvara för 

genomförandet av arbetet (Lundgren, 2018). Lundgren (2018) menar dock att det flexibla arbetet bland 

annat kan vara utan tydliga ramar som då leder till press hos den anställde, vilket är en bidragande faktor 

till stress och ohälsa. Trots att den moderna tekniken har medfört många positiva framgångar för 

flexibelt arbete, kan det även orsaka att individens arbete och fritid lätt flyter ihop (Hrnytt, u.å.). 

Dagens informationsteknik luckrar upp gränsen mellan fritid och arbete vilket kan skapa ett 

gränslöst arbete (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson Sverke & Torbiörn, 2012). Ariane Ollier-

Malaterre (Vice-décanat à la recherche ESG UQAM, 2019) talar om gränser inom social media och om 

vad individen kan göra när individens professionella och personliga kontakter blandas på samma sociala 

plats. Det finns fyra möjliga strategier för att kunna hantera denna kollision av olika världar på social 

media. Den första strategin, the audience strategy, handlar om att dela upp de professionella kontakterna 

på ett nätverk (till exempel LinkedIn), och de personliga kontakterna på ett annat nätverk (till exempel 

FaceBook). Den andra strategin, the content strategy, handlar om att acceptera alla kontakter på samma 

nätverk men hantera vad som delas på/av den egna profilen. Den tredje strategin, the custom strategy, 

handlar om att individen anpassar det innehåll som delas, till olika typer av publik. Den fjärde och sista 

strategin, the open strategy, handlar om att individen hanterar innehåll till liten del men fritt uttrycker 

sig. Den andra samt den tredje strategin sägs fungera bäst om individen vill vara respekterad på 

arbetsplatsen. Dock anses de kräva mest tid och energi (Vice-décanat à la recherche ESG UQAM, 2019).  

Enligt Aronsson et al. (2012) kan uppluckringen av gränser mellan arbete och fritid även leda 

till rollkonflikter hos individen, så kallad “work-life conflict”. Work-life conflict handlar om när 

individen har olika typer av rollkonflikt där uppfyllanden av kraven av en roll, som exempelvis 

arbetsrollen, stör förväntningarna eller kraven på att uppfylla sin andra typ av roll, som exempelvis kan 

vara individens privatliv (Kossek & Lee, 2017). När arbetsrollens energi, tid och beteendemässiga krav 

strider mot familjeroller eller personliga livsroller uppstår en work-life/family conflict som kan ta tre 

former: tidsbaserad konflikt [time-based conflict], ansträngningsbaserad konflikt [strain-based conflict] 

och beteendebaserad konflikt [behaviour-based conflict] (Greenhaus & Beutell, 1985). En tidsbaserade 

konflikt kan förekomma när individen har olika typer av roller som tidsmässigt konkurrerar mot 

varandra. Uppgifter som utförs i en roll, resulterar i att individen ofta spenderar mindre tid med uppgifter 

i sin andra roll (Greenhaus & Beutell, 1985). Tidsbaserade konflikter kan ta form på två olika sätt: (1) 

tidspress i en roll gör det omöjligt för individen att nå upp till förväntningar i en annan roll; (2) press till 

att uppnå krav/utföra uppgifter inom en roll kan resultera i att individen tar med pressen från den rollen, 

när den sedan ska utföra en uppgift i en annan roll (Greenhaus & Beutell, 1985). Ansträngningsbaserad 
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konflikt är när ansträngningen från en roll påverkar prestationen i en annan roll. Dessa roller blir 

inkompatibla med varandra då ansträngningen och stressen från en roll gör det svårt för individen att 

uppnå målen eller kraven i en annan roll. Den beteendebaserade konflikten kan förekomma när specifika 

beteendemönster inom en roll är inkompatibelt med förväntningar på beteende i en annan roll 

(Greenhaus & Beutell, 1985). Ett exempel är om arbetet förväntar sig att personen i sin arbetsroll ska 

vara objektiv och hård, medan familjen förväntar sig att familjerollens beteende ska vara ett varmt och 

mjukt beteende. Om individen då inte kan hantera de olika förväntningarna för de olika rollerna, kommer 

individen uppleva en konflikt mellan rollerna (Greenhaus & Beutell, 1985). Work-life conflict är bland 

annat relaterat till många kritiska outcomes gällande arbete och privatliv då det kan handla om 

tillfredställning inom arbete och tillfredställning inom familjen, men även den fysiska hälsan hos 

individen (Kossek och Lee, 2017). Kossek och Lee (2017) menar att konflikten inte bara kommer i 

mellan familjerollen, utan även bland annat kan påverka tid till vänner, tid för sig själv, motion och 

återhämtning. Konflikten mellan arbetsrollen och familjerollen/livsrollen kan enligt Agarwala et al. 

(2014) förekomma i båda riktningarna, där arbetsrollen kan störa familje-/privatlivet men även där 

familje-/privatlivet kan störa arbetsrollen. Agarwala et al. (2014) menar att individen kan uppnå balans 

mellan yrkeslivet och privatlivet om nivån på work-life conflict är närvarande på en låg nivå. Ibland kan 

även gränserna mellan yrkeslivet och privatlivet luckras upp, vilket innebär att individen får balansera 

sin arbetsroll och familjerollen samtidigt. Languilaire (2009) nämner fler domäner relaterat till konflikt 

då dessa är arbete, familj, sociala, privata där dessa utgör livsdomäner. Integrering samt segmentering 

mellan olika domäner (i olika utsträckning) skapar harmoni för individens livsdomäner, och individer 

värderar segmentering mellan olika domäner, på en daglig basis. Men när det kommer till långsiktighet 

värderas integrering av domäner. 

Detta har blivit ett allt vanligare problem i samhället, då man lätt kan ta med sin sina 

arbetsuppgifter hem (Hrnytt, u.å.). När dessa gränser mellan rollerna luckras upp, kallas det för gränslöst 

arbete (Aronsson et al., 2012). Enligt Aronsson et al. (2012) innebär ett gränslöst arbete att individen 

ständigt är uppkopplad till sitt arbete. För somliga kan en sida av utvecklingen av gräns-perspektiv 

innebära frihet och mer egenkontroll (till exempel inom projektarbetsformen), medan det för andra kan 

innebära mindre frihet och mindre egenkontroll. Lundgren (2018) ställer sig frågan om vem som faktiskt 

ansvarar för potentiell obalans/konflikt, då det argumenteras för att individen har ett stort ansvar. 

Languilaire (2009, 2017) diskuterar även work-life upplevelse utifrån gränsteori och konkluderar att 

arbetsgivare alltså har en stor utmaning för att förstå komplexiteten i den anställda individens livspussel 

i form av de olika aspekterna som individen hanterar, då dessa inte endast är tid och plats utan även kan 

vara relationer, känslor, tankar, beteende, stress och energi. Trots att allt händer i tid och plats så är tiden 

viktig för varje individ, speciellt på mikronivå och dagligen. Detta kopplas med vad Greenhaus och 

Beutel (1985) kallar tidsbaserad konflikt. 

Netemeyer, Boles och McMurrian (1996) menar även att konflikten mellan arbete och privatliv 

kan variera, men härstammar från tid ägnad åt arbetsrollen, den tidsbaserade konflikten. Agarwala et al. 

(2014) nämner att i tidigare forskning där Västeuropa studerats, bland annat Sverige, har det visat sig 

att arbetstiden är konsekvent relaterad till att arbetsrollen kommer i mellan privatlivet (familjerollen och 

livsrollen). Den tidsbaserade konflikten (som exempelvis arbetade timmar) inträffar, som tidigare 

nämnt, när uppmärksamhet eller tid som tilldelats en domän (exempelvis icke-flexibelt arbetsschema 

och krav på specifika arbetstider) hindrar rollprestanda i den andra domänen (Netemeyer, Boles & 

McMurrian, 1996). Kamp, Lambrecht Lund och Søndergaard Hvid (2011) menar att kommunikations- 

och informationsteknikens utveckling bidragit till att ledningskontroll (jämförelse med prestanda mot 

förutbestämda planer och mål) har gått från arbetstider till output, då fler arbetar utan riktiga tidsgränser. 

Det handlar om att arbetstiden kan vara uppsatt av individen själv samt dikterad utifrån deadlines. 

Arbetstidens normer är numera upplösta och det är allt vanligare med obetalda eller betalda 
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övertidstimmar. Detta kan bland annat komma att påverka arbetsplatsen men även kvalitet på tiden 

(Kamp et al., 2011).  

1.2 Tid: en resurs som måste hanteras? 

Enligt Hrnytt (u.å.) har anställda ett gränslöst arbete på grund av den moderna tekniken då tekniken 

skapar möjligheter för anställda att utföra sina arbetsuppgifter var och när det passar individen. Telia 

(u.å.) menar att tekniken även skapat möjligheten för anställda att vara mer effektiva vid kommunikation 

samt produktivitet. Detta i sin tur leder till att konkurrensen ökar och därmed även kraven (Telia, u.å.). 

Den moderna tekniken och det gränslösa arbetet påverkar hur anställda använder sin tid, vilket även 

resulterat i att allt fler arbetar övertid (Hrnytt, u.å.). Övertid definieras som den arbetstid som överstiger 

ordinarie arbetstid vid heltidsarbete (Ledarna, u.å.) och kopplas med Arbetstidslagen. Arbetstidslagen 

(ATL, SFS 1982:673) säger att övertid endast får tas ut med max 48 timmar under fyra veckor eller 50 

timmar under en kalendermånad, men dock under ett kalenderår med högst 200 timmar. Enligt Ledarna 

(u.å.) finns det dock flera kollektivavtal som tillåter ytterligare övertidsarbete, men extra övertid får 

enligt Arbetstidslagen (ATL, SFS 1982:673) endast tas ut med maximalt 150 timmar per år och anställd, 

om det finns specifika skäl för det. När det handlar om en deltidsanställd som arbetar mer än sin ordinarie 

tid, kallas det istället för mertid (Arbetstidslagen [ATL], 1982:673). 

Vårt liv som anställda är alltså reglerat tidsmässigt och tid utifrån ett företagsekonomiskt 

perspektiv är en resurs för organisationen liksom för individer för att kunna genomföra sina roller eller 

uppdrag (Berggård, 2018). Detta har lett till att tid anses ofta i media som ett företags viktigaste resurs 

och företag försöker konstant hitta nya tekniker, arbetssätt eller andra typer av förbättringar som kan 

öka anställdas effektivitet (Kruse, 2016). Doob (1973) menar att tid är tydligt anknutet till 

organisationens produktivitet och organisationens verksamhet anses vara effektiv när organisationen 

förbrukar så lite energi och tid som möjligt för att utföra en uppgift. Enligt Arbetstidslagen (ATL, SFS 

1982:673) är en arbetsvecka 40 timmar för en heltidsanställd i Sverige, och på denna tid ska individen 

utföra sitt jobb, vilket gör det viktigt för både individen och företaget att dessa 40 timmar används på ett 

effektivt sätt. Varken företaget eller individen kan spara eller få tillbaka tiden när den väl förlorats då 

allting som utförs kräver tid, och ju bättre tidsanvändning desto bättre genomförande (Tracy, 2014). 

Enligt Mindtools (2016) måste individen ha goda kunskaper inom time management (tidshantering) för 

att individen effektivt ska kunna använda sin tid. Vid definiering av time management menar Mindtools 

(2016) att det handlar om den processen där du organiserar samt planerar hur du ska fördela din tid på 

olika aktiviteter. Time management är väsentligt för personlig effektivitet samt maximal hälsa (Tracy, 

2014). En bra time management gör det möjligt för anställda att “work smarter - not harder” (Mindtools, 

2016). Detta leder till att man får mer gjort på mindre tid, även när trycket är högt och tiden är knapp. 

Enligt Haynes (2009) har time management den information som är viktig för att kunna behärska 

kompetens på arbetsplatsen, såsom flexibilitet och anpassningsbarhet. Time management är även viktigt 

för att behärska ledarkompetenser såsom att kunna kontrollera arbete. Tracy (2014) menar att time 

management egentligen är “life management” då det börjar med att examinera dina egna värderingar för 

att förbättra din personliga produktivitet. Även om dagarna huvudsakligen är strukturerade av arbetstid 

och skoltid så är det enligt Haynes (2009) möjligt att bestämma vilka aktiviteter samt uppgifter som ska 

hanteras samt hur dessa ska prioriteras och effektiviseras, och då göra detta genom time management. 

Alla har vi, mer än vi anar, någon typ av kontroll på tiden (Haynes, 2009).  

 

“Time is much more valuable than money because you can use your time to make money, but you 

can’t use money to purchase more time” 

(Tina Seelig, 2009) 
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Tid är även en viktig resurs för individen då förmågan att kunna hantera din tid kommer att avgöra din 

framgång eller misslyckande (Tracy, 2014). Haynes (2009) beskriver tid som en unik resurs då varje 

enskild individ har samma andel och då tiden varken kan ackumuleras eller bli på- eller avslagen. Enligt 

Languilaire (2009) kan tid dock skilja sig åt mellan individer, då det handlar om psykologiskt tid i 

jämförelse med realtid. Den psykologiska tiden handlar om hur individen faktiskt upplever tiden medan 

realtiden är den verkliga tid som förbrukats. Det kan till exempel handla om utförandet av en 

arbetsuppgift då individen kan uppleva att det tagit två timmar att utföra uppgiften men då det egentligen 

endast tagit en timme. Alltså är individen unik gällande synen på tid (Languilaire, 2009). På grund av 

den moderna tekniken och flexibelt arbete, kan vi vara tillgängliga dygnet runt (Fenner & Renn, 2010). 

På grund av den konstanta tillgängligheten, att tiden inte slutar gå och att individen ofta har resurser för 

att ta med sig arbetet hem, kan det leda till gränslöst arbete samt att anställda arbetar fler timmar. Men 

bara för att vi kan arbeta mer behöver det inte betyda att vi måste arbeta mer (Telia, u.å.). När det 

kommer till gränslöst arbete nämner Aronsson et al. (2012) olika regleringsdimensioner för gränslöst 

arbete där en av de fyra regleringsdimensionerna är tid. Med tid menas arbetsplatsens omfattning som 

kan ses i form av vetenskaplig, ekonomisk eller politisk tid. Att ha ett gränslöst arbete kan enligt 

Aronsson et al. (2012) innebära risker såsom att den anställde har en prestationsbaserad självkänsla samt 

har svårt för att säga nej till arbetsuppgifter. När ett regleringssystem inom tid försvagas så måste den 

anställde ta ansvar på hanterbarheten av just tid, det vill säga att börja sätta gränser mellan olika sfärer i 

livet (Aronsson et al., 2012). Ferriss (2010) anser att vi levt för länge med inställning om att behöva 

arbeta hela livet för att tillslut kunna få njuta av pensionen. Ferriss (2010) argumenterar för hur man kan 

leva sitt drömliv genom att bland annat strukturera sin arbetstid för att få mer gjort under kortare tid.   

 

 

“You should say to yourself: My life is precious and important, and I value every single 

minute and hour of it. I am going to use those hours properly so that I accomplish the most I 

can, in the time that I have” 

(Tracy, 2014, sid 5). 

1.3 Problemformulering 

Tid är en resurs för både företaget och för människan. Idag kan man strukturera arbetstider på olika sätt, 

där ett sätt är flexibelt arbete då detta innebär att den anställde bland annat har möjligheten till att arbeta 

hemifrån, eller utanför arbetsplatsen. Det flexibla arbetet kan dock skapa ett gränslöst arbete där denna 

gränslöshet även kan komma att påverka de anställdas arbetstid då det kan leda till övertidsarbete. Ett 

flexibelt arbetssätt kan även påverka kvalitén på den anställdes arbetstid. Men det gränslösa arbetet kan 

dock regleras och hanteras genom tid. Hanterbarhet inom tid anses vara viktig för både företagets och 

individens produktivitet och effektivitet. Men då varje individ är unik då individen kan uppfatta tid på 

olika sätt, står även arbetsgivare inför en utmaning när det kommer till att förstå komplexiteten av den 

anställde individens behov samt aspekterna individen hanterar. Detta har lett till frågan om hur 

individen/den anställde använder sin tid, för att då kunna öka förmågan till att bättre hantera sin tid. 

Denna problemformulering leder till forskningsfrågan om hur anställda använder sin tid, leder i sin tur 

till uppsatsens syfte. 

  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid.  
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2. Metodologi 

Författarna ska, efter att ha formulerat ett syfte och problem, ange det tillvägagångssätt som uppsatsen 

grundar sig på (Jacobsen, 2002). Då studien syftar till att beskriva hur heltidsanställd med ett flexibelt 

arbete använder sig av sin tid, tillämpas ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt. Detta då 

tidsanvändningen är unik för individen och då deltagarnas tolkning av verkligheten önskas analyseras. 

Data samlas in genom både kvalitativa och kvantitativa frågor som sedan analyseras tillsammans 

genom kvalitativ dataanalys. För att kunna vara öppna till ny information inom området, tillämpas en 

induktiv forskningsansats. Därmed är denna uppsats i form av kvalitativ forskningsansats med både 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Den kvalitativa forskningsansatsen ska på ett 

induktivt sätt utveckla teori om fenomen genom kvalitativ och kvantitativ data. För att uppnå studiens 

syfte tillämpas en kollektiv fallstudie där den kollektiva enheten utgör fallet. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt - hermeneutik 

Guba och Lincoln (1982) menar att det vetenskapliga förhållningssättet visar forskarens grundläggande 

tankar, eller världsbild, som guidar hela forskningen till hur den ska genomföras. Detta visar alltså 

forskarens tankar om hur data ska bli insamlad, analyserad och därefter hur data ska användas (Guba & 

Lincoln, 1982). Då studien syftar till att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbetssätt använder 

sin tid, och då data insamlas på både ett kvalitativt och kvantitativt sätt, och analyseras genom kvalitativ 

dataanalys, tillämpas ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Jacobsen (2002) samt Bryman och Bell (2017) talar om vad som är grundläggande inom 

hermeneutisk förhållningssätt, i form av ontologi, kunskapsteori samt metod. Det hermeneutiska 

förhållningssättet säger att det inte finns generella lagar (ontologi), och kunskapsteorin inom 

hermeneutiken handlar om det säregna och unika då kunskap är lokal och unik. Alltså handlar 

hermeneutikens kunskapsteori om att verkligheten är konstruerad av människor, då forskaren måste 

studera hur människan uppfattar sin verklighet. Till skillnad från den positivistiska forskaren som 

huvudsakligen studerar siffror genom distans, studerar då den hermeneutiska forskaren ord genom 

närhet (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2017). 

I denna uppsats samlas data in genom både kvalitativa frågor samt kvantitativa frågor. Det data 

som samlas in genom kvalitativa frågor där deltagarna har öppna svarsalternativ analyseras genom ord. 

Med detta menas att varje deltagares svar studerades genom det unika då tolkning av svaren skedde. 

Denna form av insamlad data, i form av kvalitativa frågor, gör det möjligt för oss att se det unika i varje 

deltagares svar, samt se deltagarnas tolkning av deras verklighet. Detta anses väsentligt då den induktiva 

ansatsen gör det möjligt att vara öppna till ny information, som sedan kan tolkas (Bryman & Bell, 2017). 

Då studien grundas i ett praktiskt problem anses det även vara väsentlig att undersöka potentiella 

samband mellan övertid och flexibelt arbete. Därmed samlas data även in på ett kvantitativt sätt, där 

deltagaren får svara på slutna frågor. Även om kvantitativa frågor enligt Bryman och Bell (2017) 

huvudsakligen studeras genom positivism där fokus ligger på det generella, valde vi att fokusera på det 

unika och säregna även i de kvantitativa svaren. Detta på grund av att tidsanvändningen är unik för varje 

individ men även för att den kvalitativa data går hand i hand med den kvantitativa data, där data 

tillsammans tolkas genom en kvalitativ analys ur ett hermeneutiskt perspektiv. Att kombinera kvalitativ 

data med kvantitativ möjliggör att se hur varje individ använder sin tid, för att därefter kunna besvara 

syftet. Alltså tillämpas ett hermeneutiskt förhållningssätt i genomförandet av denna uppsats då resultaten 

av de kvalitativa och kvantitativa frågorna tillsammans tolkas och analyseras kvalitativt, för att sedan 

leda till ett slutligt resultat. 
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2.2 Studiens design/ forskningsdesign 

Forskningsdesign handlar om hur undersökningen organiseras samt genomförs för att därmed besvara 

forskningsfrågan (Bryman och Bell, 2017). Alltså är forskningsdesignen en modell som gör 

problematiseringen forskningsbar (Blomkvist et al., 2018). I denna uppsats tillämpas en induktiv 

forskningsansats då uppsatsen inte grundas på teori eller prövar hypoteser. Den induktiva ansatsen 

möjliggör att vi kan hitta ny information om fenomenet om de anställdas tidsanvändning. Det fenomen 

som ska studeras, studeras genom en kollektiv enhet som därmed utgör fallet för studien då kollektiv 

fallstudie tillämpas. Då tidsanvändningen kan visas genom både kvalitativa resultat samt kvantitativa 

resultat användes därför två olika datainsamlingsmetoder. Den kvalitativa och kvantitativa data samlas 

in och därmed analyseras resultaten av de olika datainsamlingsmetoderna tillsammans. Då vi vill tolka 

deltagarnas svar och fokuseras på det subjektiva analyseras den kvalitativa data tillsammans med den 

kvantitativa data utifrån en kvalitativ dataanalys.  

2.2.1 Induktiv forskningsansats 

Under skrivbordsundersökningen visade det sig att flexibelt arbetssätt har implementerats i många 

organisationer. Det flexibla arbetssättet visade sig leda till ett gränslöst arbete då den nya tekniken 

luckrar upp gränserna mellan privatliv och fritid. Detta i sin tur visade sig leda till att allt fler arbetar 

övertid. Detta ledde till att ett praktiskt problem identifierades som vi valde att samla in relevant 

information om, där vi senare formade ett syfte för uppsatsen. Eftersom det inte finns mycket tidigare 

forskning om hur anställda använder sin tid på arbetsplatsen i relation till övertid och flexibelt arbete, 

samt då tid är unik för varje individ, tillämpas en induktiv forskningsansats. 

Att ha en induktiv forskningsansats betyder att forskarna går ut i verkligheten och försöker se 

denna utan några förväntningar eller förutfattade tankar. Dock är det svårt för en individ att ha ett helt 

öppet sinne, då alla individer har blivit påverkade av bland annat tidigare erfarenheter och kunskap 

(Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018). Ansatsen bygger på att forskarna påbörjar sin forskning med att 

fokusera på empiri och sedan utefter detta välja relevant teori (Blomkvist et al., 2018). Jacobsen (2002) 

menar att man i en induktiv forskningsansats alltså går från empiri till teori. Efter att ha valt en relevant 

teori utefter empirin förenas studiens resultat sedan med teorier och forskningsresultat från relevanta 

studier (Blomkvist et al., 2018). Den induktiva ansatsen är med andra ord en öppen ansats (Jacobsen, 

2002). 

Den induktiva ansatsen gör det möjligt att få en inblick om fenomenet då ny information 

upptäcks genom tolkningen av deltagarnas verklighet. Tiden och tidsanvändningen är unik för varje 

individ och just därför lämpar det sig att studera det säregna och därmed tillsammans med den induktiva 

ansatsen kunna besvara studiens syfte. Därmed anser vi även att det inte fanns tillräckligt med 

information om ämnet för att tidigt under studiens gång redan ha bestämda teorier från befintlig data 

som vi kopplar till rimliga hypoteser för vår studie, vilket man gör om man har valt en deduktivt 

tillvägagångssätt (Blomkvist et al., 2018). Därmed tillämpas en induktiv ansats då vi senare kan 

systematisera data som vi samlar in, för att generera teori. Denna form av ansats gör det möjligt för oss 

att vara öppna för ny information, då den induktiva ansatsen innebär att vara öppen för att de empiriska 

resultaten kan leda till en annan teoriram (Blomkvist et al., 2018). På grund av att vi bland annat inte 

utgår från teorier eller prövar hypoteser genom deduktion, och vill vara öppna för att det empiriska 

materialet kan leda till andra teoriramar, valdes då tillämpning av en induktiv forskningsansats. Därför 

ansågs denna forskningsansats vara mest passande för uppsatsens syfte samt tillvägagångssätt.  
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2.2.2 Kollektiv fallstudie 

Denna studie utgår ifrån en intensiv uppläggning, där detta enligt Jacobsen (2002) innebär att fokuserar 

på ett eller flera fall. Jacobsen (2002) nämner komplexiteten i saknaden av en gemensam och klar 

uppfattning om vad som är ett fall. Blomkvist et al. (2018) menar att en fallstudie innefattas av ett eller 

flera enskilda exempel (fall), för att säga något om fenomenet. Alltså att fenomenet studeras i det 

verkliga livet där metoden är att samla in tillräckligt med information för att till exempel beskriva det 

fenomen som uppsatsen handlar om. Då denna studie syftar till att beskriva hur heltidsanställda med 

flexibelt arbete använder sin tid, utgörs alltså fallet av deltagarna som utför dagboken, för att säga något 

om fenomenet tidsanvändning. Detta val av fallstudie gör det, tillsammans med vårt hermeneutiska 

förhållningssätt, möjligt för oss att kunna tolka individens uppfattning om fenomenet. Då 

forskningsansatsen i denna studie är induktiv gör fallstudier enligt Blomkvist et al. (2018) det möjligt 

att upptäcka nya dimensioner. 

Jacobsen (2002) menar att det centrala temat för fallstudier är en närmare definition av en 

undersökningsenhet, då en speciell enhet fokuseras i fallstudier. Enheter kan ta olika former och kan 

även avgränsas i tid och rum. Avgränsningen till rummet handlar om avgränsning till en speciell plats, 

vilket innebär att det kan ge enheter på olika nivåer. På den lägsta nivån handlar det om absoluta enheter 

som är enskilda individer. Men fallet kan även finnas på högre nivå vilket kallas för en kollektiv enhet. 

Detta innebär att den kollektiva enheten består av flera absoluta enheter, alltså flera enskilda individer 

(Jacobsen, 2002). Då vi i denna studie studerar flera enskilda individer, alltså flera absoluta enheter, 

utgör den kollektiva enheten studiens fall. Alltså tillämpas en kollektiv fallstudie i denna uppsats för att 

tillsammans med studiens induktiva ansats samt hermeneutiska förhållningssätt uppnå studiens syfte på 

bästa möjliga sätt.  

2.2.3 En kvalitativ forskningsansats med kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder 

Enligt Jacobsen (2002) bör författarna reflektera över vilken typ av data som behövs just för att uppnå 

syftet med studien, och detta för att då även kunna få en komplett forskningsplan. Det finns två 

datainsamlingsmetoder då dessa är kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. Eftersom syftet med 

denna uppsats är att beskriva hur heltidsanställda använder sin tid, anses det vara väsentligt att använda 

både kvantitativa samt kvalitativa strategier för att samla in data för att besvara syftet. 

Enligt Jacobsen (2002) opereras kvantitativ data i siffror och storlekar. Kvalitativ data opereras 

med mening, då mening är något som huvudsakligen förmedlas via handlingar och språk (Jacobsen, 

2002). Varför datainsamlingsmetoden utformas på detta sätt i uppsatsen är på grund av att viss 

information önskas mätas i siffror där tiden mäts i siffror men även då potentiella samband studeras, då 

intresset grundas i sambandet mellan övertid och flexibelt arbete. 

Den kvalitativa data medför att vi kan samla in nyanserad och 

detaljerad information av deltagarna. Då flera av frågorna var 

öppna svarsalternativ sammanhörande med slutna frågor vill vi 

inte separera analysen av de olika frågorna då svaren anses gå 

hand i hand. Resultatet av den kvantitativa data analyseras och 

tolkas därmed tillsammans med resultatet av den kvalitativa data 

för att tillsammans ge ett slutligt resultat (se Figur 1). Analysen är 

alltså en kvalitativ dataanalys och enligt Bryman och Bell (2017) 

möjliggör den kvalitativa dataanalysen att ge en inblick av ett 

fenomen och därmed även förståelse för fenomenet. Detta anses 

vara passande för uppsatsens syfte då vi vill kunna tolka deltagarnas 

svar samt få en inblick och förståelse av det studerade fenomenet: 

tidsanvändning.  I denna studie analyseras data alltså utifrån en 

Figur 1. Tillvägagångssätt för 

analys och resultat (Bergqvist & 

Sopaj, 2019). 
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kvalitativ ansatsmetod, med olika datainsamlingsmetoder i form av både kvantitativ och kvalitativ data 

för att uppnå studiens syfte. Den kvalitativa ansatsmetoden innebär enligt Jacobsen (2002) att forskaren 

kan se det subjektiva, då varje enskild individ har olika uppfattning av verkligheten. I samband med det 

hermeneutiska förhållningssättet kan vi därmed tolka och se det unika i deltagarnas svar som därmed 

gör att vi kan fånga upp detaljer som kan beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin 

tid.  
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3. Metod  

Denna del utgör de metoder som används för att kartlägga, systematisera samt använda 

kunskapen för forskningen (Bryman och Bell, 2017). För att kunna skapa en forskningsfråga 

samt ett syfte för uppsatsen började vi med att leta efter ett praktiskt problem, inom Human 

Resources, att utgå ifrån. Därefter visade sig att allt fler arbetar övertid idag, då anledningen 

till detta kan vara det flexibla arbetet som i sin tur leder till ett gränslöst arbete på grund av 

den ständiga tillgängligheten. Därefter samlades data in som sedan analyserades där det 

visade sig att tiden var central då även tiden är unik för varje individ. Därmed uppstod frågan 

om de anställda var ineffektiva med sin tid då detta i sin tur formulerade forskningsfrågan om 

hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid. För att kunna besvara forskningsfrågan och 

syftet valdes en tidsrelaterad dagbok då vi genom den induktiva ansatsen vill se ny information om 

fenomenet och för att observera deltagarnas tidsanvändning. Den insamlade data analyserades och 

tolkades genom vårt hermeneutiska förhållningssätt. 

3.1 Skrivbordsundersökning  

Uppsatsen började med att försöka hitta något aktuellt problem inom HR-världen och detta utfördes 

genom att läsa dagstidningsartiklar i elektronisk form, internetforum och hemsidor om aktuella problem 

inom Human Resources. Problemet som identifierades var att övertidsarbete hade ökat bland svenska 

anställda. Det identifierade problemet lade sedan grund för vår uppsats. På grund av att vi valde ett 

problem som hade identifierats på olika svenska organisationer (men även från internationell media) 

resulterade det i att vår skrivbordsundersökning utgick från ett praktiskt problem.  Figur 2 nedan visar 

processen av hur skrivbordsundersökningens genomförande. Detta förklarar även hur studiens syfte och 

problemformuleringen uppstod. 

 

 

 Figur 2. Process över skrivbordsundersökningen (Bergqvist & Sopaj, 2019). 

 

En skrivbordsundersökning valdes att genomföras för att kunna identifiera ett praktiskt problem. Detta 

gjordes genom att söka på Google efter vad som var aktuellt inom HR (Human Resources). Därmed 

fann vi information på en hemsida (Hrnytt, u.å.) om HR där nyheter inom HR tas upp. På denna hemsida 

fann vi information om att allt fler arbetar övertid. Bland denna information sades att en potentiell faktor 

för övertidsarbete är det flexibla arbetet, på grund av den ständiga tillgängligheten - det gränslösa arbetet. 

Skrivbordsundersökningen påbörjades genom att undersöka vad media och forskning nämnde om 

flexibelt arbete överlag, för att senare leta efter information om flexibelt arbete i samband med övertid. 

Den tänkbara orsaken till detta var flexibla arbetssätt som har blivit allt mer vanligt på grund av den nya 

tekniken. Teknologin har lett till att anställda enkelt kan ta med sitt arbete utanför den fysiska 

arbetsplatsen/kontoret, samt kunna vara tillgängliga dygnet runt. Därefter identifierades ett praktiskt 

problem, som senare visade att tid är centralt och att tiden och dess användning är unikt för varje individ.  
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De ämnen som då var centrala var då övertid, flexibelt arbete och gränslöst arbete. Därefter 

använde vi oss av samtliga databaser: Google, Google Scholar, Primo Library, Proquest och Scopus för 

att söka efter information med nyckelorden: övertid, övertidsarbete, flexible working, flexibelt arbete, 

flextid, gränslöst arbete, boundaryless work och work-life balance, för att se vad som tidigare blivit 

utforskat inom sambandet mellan övertid och flexibelt arbete. Därefter studerades källorna utefter dess 

titel, slutsatser samt sammanfattningar för att se vad som var användbart för studien. Efter att ha samlat 

in information om de nämnda ämnena analyserades informationen där ett gap senare identifierades, samt 

lade grunden för studiens syfte. Efter att ha sett att tiden var central uppstod frågan om de anställda inte 

använder tiden på ett effektivt sätt. Detta ledde sedan till identifiering av uppsatsens forskningsproblem 

som sedan lade grunden för uppsatsens syfte. 

Efter att ha samlat in information om övertid, flexibelt arbete samt gränslöst arbete analyserades 

denna information där frågan om ineffektivitet uppstod. Figur 3 illustrerar tankegången vid analys av 

insamlat material som sedan ledde till ett identifierat gap. I det material som samlats in visade det sig att 

flexibelt arbete hade många fördelar för både företag, organisationer och för individer. Eftersom det 

praktiska problemet handlar om individer som arbetar mer övertid på grund av flexibelt arbete så lades 

fokus på att analysera på individnivå. Det visade sig att det flexibla arbetet, det gränslösa arbetet och 

övertidsarbete pekar på tid och att det fanns många fördelar för individen med flexibelt arbete. Därmed 

uppstod frågan om den anställde individen inte är effektiv nog med sin tid. Därefter studerades nytt 

material, med nya sökord: time och time management på databaserna: Google, Google Scholar, Primo 

Library, Proquest och Scopus. Detta ledde till ett identifierat gap samt forskningsfråga som senare ledde 

till ett syfte för studien.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Tankebanor inför identifiering av forskningsfråga (Bergqvist & Sopaj, 2019). 

 

 

Figur 3 visar hur forskningsfrågan identifierades. Att ställa oss frågan om de anställda inte använder sin 

tid väl, ledde till forskningsfrågan om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid, som i 

sin tur ledde till uppsatsens syfte. 
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3.2 Tidsrelaterad Dagbok 

Studien ämnar att beskriva hur heltidsanställda använder sin tid, vilket resulterar i att observera 

deltagarnas arbetsdagar blir en relevant datainsamlingsmetod. Att samla in data genom dagböcker 

valdes på grund av att det enligt Bryman och Bell (2017) är ett alternativ för observation. Därefter 

valdes deltagare till dagboken ur ett bekvämlighetsurval, där även samtliga deltagare behövde uppfylla 

två krav för att delta i studien. Studien hade två olika typer av bortfall: (1) respondenterna valde själva 

att inte medverka efter ha påbörjat dagboken och (2) vi valde att göra ett bortfall då en deltagare 

missförstått studien. Dagbokens utformades genom olika typer av frågor samt en tidtabell. Frågorna 

var i form av både kvalitativa och kvantitativa frågor. Dagbokens deltagare nåddes på tre olika sätt där 

samtliga deltagare fick sina dagböcker utskickade via mejl. 

3.2.1 Val av dagbok som metod 

När valet av metod för insamling av data gjordes, hade vi fem faktorer i åtanke: validitet, reliabilitet, 

tidseffektivitet, etik, samt möjligheten att hitta ny information.   

Då validitet och reliabilitet är viktigt för att studien ska anses vara lyckad och trovärdig (Bryman 

& Bell, 2017), var detta två faktorer som spelade stor roll när valet av insamling av data skedde. Eftersom 

intresset var att se hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid, var det viktigt för oss att se 

hur länge och när anställda utför olika arbetsuppgifter. I dessa situationer är dagböcker en bra form av 

att samla in data då denna metod ökar studiens validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2017).  

Studiens validitet och reliabilitet ökar på grund av detta val, eftersom dagboken ska utföras efter 

en avslutad arbetsdag, vilket betyder att deltagarna lättare kommer ihåg hur deras arbetsdag såg ut. I 

vissa andra typer av insamling av data (till exempel intervjuer), är det mer vanligt att deltagarna under 

senare skede beskriver sina arbetsdagar, vilket kan öka risken till att deltagarna glömmer bort viktig 

information och viktigare detaljer. Det finns även risk till att svaren på de kvalitativa frågorna, det vill 

säga, de med öppna svar, blir mindre nyanserade och detaljerade (Bryman & Bell, 2017). En annan 

anledning till varför vi valde dagböcker för att observera deltagarna, istället för en annan sorts 

observation, är för att vi även ville att dagboken skulle inkludera om deltagaren arbetar hemifrån eller 

under kvällarna/nätterna. Om vi valde att observera våra deltagare genom att fysiskt observera hur de 

använder sin tid, skulle det vara tidskrävande för oss men även större chans att antalet deltagare skulle 

minska. Detta då vi hade behövt att konstant iaktta deltagarna, vilket kan anses vara intrång på 

deltagarnas privatliv. Med hjälp av dagboken, kan vi observera deltagarnas dag, utan att deltagaren ska 

behöva känna sig iakttagen, men även låta deltagaren själv bestämma vad den vill/inte vill skriva i 

dagboken.  

Data som är insamlad med hjälp av en dagbok kan även ge mer valid data då deltagarna ska 

beskriva, efter avslutad arbetsdag, hur de mådde under dagen och bland annat hur den påverkade deras 

privatliv. Eftersom dagboken ska utföras under och efter varje dag resulterar det i att deltagarna kommer 

ihåg hur deras arbetsdag såg ut. Detta leder till att dagboken var ett bra alternativ, då andra former av 

insamling av data ofta inte har lika valida och reliabla svar (Bryman & Bell, 2017), då deltagaren ofta 

tenderar att i senare läge beskriva vad som har hänt under arbetsdagen. Då finns det stor risk att vi missar 

nyanserade svar och detaljerad information. 

Eftersom den induktiva ansatsen innebär att observation/resultat genererar teori (Bryman & 

Bell, 2017), utfördes dagboken som ett alternativ för en observation som datainsamlingsmetod. Den 

induktiva ansatsen möjliggjorde att vi kunde vara öppna till ny information som uppkom från svaren i 

dagboken. Då forskningen delvis är kvantitativ användes även dagboken som en form av enkät, för att 

kunna ge resultat i form av kvantifierbar data.  
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3.2.2 Urval av respondenter 

Val av respondenter gjordes genom bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskarna väljer deltagarna 

utifrån vilka som är tillgängliga för forskarna (Bryman & Bell, 2017). Bekvämlighetsurvalet ansågs vara 

väsentlig för uppsatsen då det bland annat var fritt med vilken bransch deltagarna arbetade i. Det fanns 

ingen speciell bransch som fokus låg på och därför blev det även möjligt för oss att handplocka deltagare 

till datainsamlingen. Denna form av urval är även ett bra alternativ om man har begränsat med resurser, 

till exempel tid, pengar eller tillgång till respondenter (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval är en form 

av icke-slumpmässigt urval, vilket är ett bra alternativ för relativt enkelt samla empirisk data (Blomkvist, 

et al., 2018). Icke-slumpmässigt urval är ansett vara lämpligt om forskaren har kort om tid för att utföra 

studien (Blomkvist, Hallin & Lindell, 2018). Eftersom vi har valt icke-slumpmässigt urval kommer 

studien inte vara representativ, vilket betyder att den statistiska generaliserbarheten är låg (Blomkvist et 

al., 2018). Urvalet gjordes även beroende på vilka som hörde av sig och som var intresserade av att delta, 

det vill säga ja-sägarurval (Blomkvist et al., 2018). Genom bekvämlighetsurvalet, då det var fritt med 

bransch, möjliggjordes att vi kunde handplocka respondenter men även annonsera ut dagboken med 

krav där personer fick höra av sig vid intresse för deltagande. Annonsen skrevs på ett sätt där det inleddes 

med att kort beskriva vilka vi söker, just för att dessa personer skulle kunna intressera sig redan efter de 

första meningarna. Annonsen innehöll en kort beskrivning om vad flexibelt arbete är, om syftet med 

studien och datainsamlingen, samt vilka deltagare vi söker och hur detta gynnar oss men även deltagarna 

(Se Figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.  Inlägg på Facebook och LinkedIn (Bergqvist & Sopaj, 2019). 
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Fem av deltagarna i vår studie var vänner och bekanta till oss som vi visste arbetade flexibelt.  Vi valde 

även att använda oss av två olika internetnätverk för att nå deltagare: Facebook och LinkedIn. 

● Facebook-gruppen valdes på grund av bekvämlighet, då vi har haft kontakt med medlemmar 

från gruppen sedan innan. Vi visste även att många medlemmar i gruppen är intresserade av att 

skapa kontakter, hade många medlemmar och att inlägg i gruppen ofta handlar om att hjälpa 

varandra i arbetsliv samt utbildning. Vi valde därför att göra ett inlägg i denna grupp och fick 

12 deltagare från Facebook-gruppen. 

● Vi valde även att göra ett inlägg på LinkedIn för att nå ut till fler potentiella deltagare, vilket 

ledde till att vi fick två deltagare till. Hemsidan LinkedIn är världens största professionella 

nätverk där yrkespersoner kan skapa nätverk runt om i världen (LinkedIn, u.å.), vilket var 

anledningen till att LinkedIn valdes som plattform för att hitta fler deltagare. 

 

En deltagare från Facebookgruppen tipsade även en bekant om att göra studien, därmed fick vi en 

deltagare med hjälp av ett snöbollsurval (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman och Bell (2017) fungerar ett 

snöbollsurval som ett slags bekvämlighetsurval, då forskaren får kontakt med ytterligare respondenter 

genom den primära respondenten.  

När vi valde deltagarna till dagboken, hade vi två krav som vi ville att alla deltagarna skulle 

uppfylla för att kunna delta: 

● Första kravet var att deltagaren har ett flexibelt arbetssätt på sin arbetsplats, till exempel 

möjlighet att arbeta hemifrån, flextid eller komprimerade arbetsdagar. Eftersom både övertid 

och flexibelt arbete är centrala områden i vår uppsats, och viss tidigare forskning visade på att 

flexibelt arbete kan leda till övertid (Hrnytt, u.å.), valde vi att sätta detta som ett krav för vår 

studie. Eftersom vi vill beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid ansåg 

vi att studiens validitet och reliabilitet, empirins pålitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002), 

ökar när vi sätter kravet att alla deltagare arbetar flexibelt. Detta på grund av att vi mäter det 

som avses att mäta samt att tillförlitligheten ökar genom att avstämma med kandidater att de 

uppfyller kraven. 

● Andra kravet var att vi ville att den anställda skulle arbeta heltid, vilket enligt svensk lag 

innefattar 40 timmar per arbetsvecka (Arbetstidslagen [ATL], SFS 1982:673). Varför vi hade 

kravet att deltagarna skulle vara heltidsanställda gjordes på grund av att övertid är en central del 

i uppsatsen. Övertid är den tiden utöver heltid som en anställd utför utöver ordinarie tid. Om en 

deltidsanställd överstiger sin ordinarie arbetstid, är detta ansedd vara mertid (Arbetstidslagen 

[ATL], SFS 1982:673). Inte förrän individen har arbetat så arbetstimmarna överstiger 40 timmar 

i veckan är det ansedd vara övertid för den heltidsanställda (Arbetstidslagen [ATL], SFS 

1982:673). Därför ansåg vi att heltidsanställning borde vara kravet för att vara deltagare i 

studien. Vi ansåg även att det var viktigt att individer som deltar ska arbeta lika många timmar 

(40 timmar i veckan), då det är lättare att mäta resultaten. Detta leder till att validiteten ökar i 

vår studie, vilket betyder att den insamlade empirin är giltig och relevant, då vi mäter det som 

avses att mätas (Jacobsen, 2002). 

 

 

  



 

21 

3.2.3 Presentation av deltagare 

I Tabell 1 presenteras deltagarna. I tabellen presenterar vi deltagarnas kön, vilken vecka de utförde 

studien och hur vi fick kontakt med dem. Deltagare nummer 6, 8 och 17 är rödmarkerade då dessa senare 

blev bortfall. 

 

Deltagare Kön Vecka Hur vi nådde ut till 
deltagaren 

Anledning för 
bortfall 

Deltagare 1 Kvinna v.16 Bekant  

Deltagare 2 Man v.16 Bekant  

Deltagare 3 Man v.14 Bekant  

Deltagare 4 Kvinna v.14 Facebook-grupp  

Deltagare 5 Man v.14 LinkedIn-inlägg  

Deltagare 6 Kvinna v.14 Facebook-grupp Okontaktbar 

Deltagare 7 Kvinna v.14 Facebook-grupp  

Deltagare 8 Kvinna v.14 Facebook-grupp Sjukdom 

Deltagare 9 Kvinna v.14 Facebook-grupp  

Deltagare 10 Kvinna v.14 Bekant  

Deltagare 11 Kvinna v.16 Facebook-grupp  

Deltagare 12 Kvinna v.16 LinkedIn-inlägg Saknade tid för 
utförande 

Deltagare 13 Kvinna v.16 Facebook-grupp  

Deltagare 14 Kvinna v.17 Facebook-grupp  

Deltagare 15 Kvinna v.17 Facebook-grupp  

Deltagare 16 Man v.17 Facebook-grupp  

Deltagare 17 Kvinna v.17 Snöbollsurval Missuppfattade studiens 
syfte 

Deltagare 18 Man v.15 Bekant Saknade tid för 
utförande 

Deltagare 19 Kvinna v.16 Facebook-grupp  

Deltagare 20 Kvinna v.17 Facebook-grupp  

Tabell 1. Presentation av deltagarna (Bergqvist & Sopaj, 2019). 
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3.2.4 Bortfall 

Ett problem som forskare kan stöta på är bortfall av enheter (Jacobsen, 2002). I vår studie hade vi 

sammanlagt 20 antal deltagare som vi skickade ut dagböcker till, varav fem blev bortfall. Vår 

svarsfrekvens var 75 % (se Bilaga 4 hur svarsfrekvens räknas ut), och detta begrepp används ofta när 

man talar om studiens bortfall (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002), är vår procentuella 

svarsfrekvens “mycket bra” (Jacobsen, 2002, sid 362), då vår svarsfrekvens var över 70 %. När en 

individ inte hade skickat oss deras dagbok under dagen efter deadline, skickade vi ut påminnelser via 

mejl. Det första påminnelsemejlet mejlades till individen en dag efter utsatt deadline, och den andra 

påminnelsen mejlades ut fyra dagar efter deadline och den slutgiltiga påminnelsen skickades ut sex dagar 

efter deadline. Alla förutom ett av bortfallen svarade på påminnelsemejlen om att de inte längre kunde 

delta. Trots att svarsfrekvensen ansågs vara “mycket bra” (Jacobsen, 2002, sid 362), valde vi ändå att 

fråga individerna om varför de valde att inte delta i studien, för att kunna hitta brister i vår datainsamling. 

Vi ville även veta om alla bortfall skedde på grund av samma anledning, eftersom det tydligt skulle 

påvisa en brist i vår utformning av dagboken. Vi hade två typer av bortfall i studien: (1) deltagarna valde 

att avbryta studien och (2) vi valde att se en av deltagarnas dagbok som bortfall då individen 

missuppfattat studien. 

 

(1) Ett av bortfallen skedde på grund av sjukdom, två skedde på grund av att individerna hade för 

lite tid för att utföra dagboken, och ett bortfall skedde på grund av att personen slutade svara på 

våra mejl. Orsaken till varför bortfallet av den sistnämnda skedde, kan vi som forskare endast i 

denna situation ha hypoteser om. En av hypoteserna till varför bortfallet skedde tros vara på 

grund av att man måste medverka i studien under flera dagar, vilket kan resultera i att en 

deltagare förlorar engagemang och motivation till att göra dagboken. Detta är ett problem som 

forskare ofta har när de använder sig av dagböcker för att samla in empiri (Jacobsen 2002; 

Bryman & Bell, 2017). För att försöka minimera risken för många bortfall, valde vi att under 

vissa dagar ha endast slutna frågor efter schemat. Detta ansåg vi skulle kunna leda till att 

deltagarnas engagemang inte minskade, då dagarna såg olika ut. 

 

(2) Den femte och sista bortfallet skedde på grund utav att deltagaren hade missförstått uppgiften. 

Deltagaren hade bland annat inte svarat på någon av frågorna som var av “öppen” form, alltså 

de kvalitativa frågorna. Deltagaren hade istället lagt fokus att förklara strukturen av en utförd 

arbetsuppgift, eller vilket område arbetsuppgiften tillhörde. Deltagaren nämnde exempelvis att 

den hade “mer administration än normalt” (Deltagare nr. 17, personlig kommunikation, 26 april 

2019), men inte tillräckligt information om hur den använde tiden. Eftersom alla andra deltagare 

har svarat på alla frågor, både de kvalitativa och de kvantitativa, samt att vi inte fick tillräckligt 

med information hur individen använde sin tid, valde vi att se denna individ som ett bortfall då 

vi under analysdelen ofta drar samband mellan den kvantitativa eller kvalitativa insamlade data. 

Denna individ var den enda ur urvalet som vi fick genom ett snöbollsurval, men om detta är 

anledningen till varför personen missförstått uppgiften har vi inte tillräckligt information om, 

då samtliga deltagare fått samma information (se Bilaga 2 och Bilaga 3). Snöbollsurvalet skedde 

genom att en annan deltagare gav oss Deltagare nr. 17’s mejladress, och skrev att han/hon var 

intresserad av att delta i studien. Eftersom vi fick indikationer om att individen missuppfattat 

uppgiften, och hans/hennes dagbok handlar om individens arbetsuppgifter, och inte hur 

personen använde sin tid, ansåg vi att denna deltagarens dagboks validitet är låg, då den inte 

mäter det som avses att mäta: tid. På grund av att validiteten är låg, och vi tror att individen har 

missuppfattat studien, valde vi att se denna deltagares dagbok som ett bortfall.  
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3.2.5 Utformning av dagboken 

Då studiens forskningsansats är induktiv och studiens syfte är att beskriva hur heltidsanställda med 

flexibelt arbete använder sin tid, ansågs det vara väsentligt att observera hur de anställda använde sin 

tid. Den tidsrelaterade dagboken ansågs då fånga uppsatsens syfte då vi vill beskriva hur de anställda 

använder sin tid. Dagboken utförs under fem arbetsdagar där deltagaren får fylla i en tidtabell samt svara 

på frågor. Vi valde att observera fem arbetsdagar, då vi under flera olika dagar har större chans att 

observera individers olika rutiner och hur personen använder sin tid. Vi ansåg att fem arbetsdagar var 

en bra mängd insamlad data för oss att analysera. En annan anledning till varför vi valde fem arbetsdagar 

och inte helgen är för att vi ansåg att risken för att tappa deltagare skulle öka, då det kan tolkas som 

intrång på individens privatliv genom genomförande under helgen. Genom att fylla i dagboken ansåg vi 

att vi fångar deltagarnas användning av tiden då de fyller i den under dagen. Genom att ha fyllt i tabellen 

under dagen, och inte efter, glöms inte aktiviteter och tidpunkter bort. Därmed kan dagboken fånga 

tidsanvändningen under dagen. Då det eftersträvades att ha så många deltagare som möjligt, var det svårt 

att få samtliga deltagare att fylla i dagboken under samma vecka. Eftersom vi prioriterade att öka antalet 

deltagare, då det är större chans att upptäcka outforskade och ny information, valde vi att utföra 

dagböckerna under olika datum. De datum som dagböckerna utfördes under var 1-5 april (vecka 14), 8-

12 april (vecka 15), 15-19 april (vecka 16) och 22-26 april (vecka 17). Därmed lades det inte fokus på 

att samla data under en specifik vecka just för att få in så många deltagare som möjligt, men även för att 

kunna se om det fanns likheter eller olikheter mellan veckorna. På grund av att deltagarna inte utförde 

dagboken under samma tidpunkt, blir vår studie icke-generaliserbar (Bryman & Bell, 2018).  

Under vår skrivbordsundersökning läste vi tidigare forskning som påvisade om att flextid kan 

leda till övertid, vilket i sin tur kan resultera i psykisk ohälsa och stress (till exempel Oskarsson & 

Emanuelsson, 2007; Lundgren, 2018). Många forskare, och även media, har olika åsikter på hur flextid 

påverkar anställdas välmående, vissa anser att flextid kan resultera i minskad stress, då anställda själva 

får strukturera sin arbetsdag (till exempel Hedström, 2015). På grund av att tidigare forskning visade på 

olika resultat, drogs slutsatsen att frågor om välmående borde finnas med i dagboken för att få större 

förståelse på sambandet mellan välmående, flexibelt arbete och hur anställda använder tid.  

Vi valde därför att ha med frågan “har denna arbetsdag förändrat ditt välmående?” (se Bilaga 

2) efter varje arbetsdag eftersom sambandet mellan välmående och flexibelt arbete är oklart i tidigare 

forskning. Vi valde även att ställa frågan “är du nöjd med din insats på jobbet idag? Beskriv kortfattat 

varför du var nöjd/inte nöjd med din insats på jobbet idag”, vilket kunde leda till svar angående 

välmående, men även leda till nya och outforskade områden. Många forskare, och media, har även nämnt 

att flexibelt arbete kan påverka individens privatliv (till exempel Netemeyer et al., 1996; Agarwala et 

al., 2014). Eftersom övertid ökar i Sverige, och den nya tekniken leder till att vi kan ta med arbetet hem, 

ville vi utforska om deltagarna anser att de hinner med sina aktiviteter/uppgifter i deras privatliv. Vi 

valde även att deltagarna varje dag skriver ner en beskrivning av sin arbetsdag i en tabell, eftersom 

tidsanvändningen är centralt och gör att vi lättare kan få en helhetsbild på hur deltagarnas dag ser ut 

samt vilka tider aktiviteter utfördes. I tabellen efterfrågades även plats om var aktiviteten utfördes då 

även gränslöst arbete är centralt i denna uppsats. Vi valde även vissa dagar att ställa frågan “om du 

kunde vara mer effektiv med din tid idag, hur hade du gjort” och “kände du att du var effektiv med din 

tid idag? Motivera ditt svar”, då vi ville se hur bra den anställde använde sig av time management. Med 

denna fråga ville vi även se om deltagaren visste hur han/hon kunde effektivisera sin tid, men även under 

vilken arbetsuppgift/aktivitet individen ansåg han/hon inte var effektiv. Vi valde även att ställa frågan 

“hann du med alla arbetsuppgifter du ville få gjort under dagen?”, då vi ansåg att vi med hjälp av denna 

information lättare kunde utforska samband mellan om individen arbetar mycket övertid för att den anser 

att den har mycket uppgifter, eller om den påverkade individens välmående. Vi ville även se om 
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anställda anser att de tillges för mycket arbetsuppgifter för att kunna hantera på en 40-timmars 

arbetsvecka, och om detta var anledningen till att övertid har ökat i Sverige. 

Vi valde att använda oss av både öppna och slutna frågor i vår dagbok. Anledningen till att vi 

valde att använda oss av öppna frågor var för att det inte sätter en begränsning på deltagarens svar, utan 

individen får skriva fritt (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) ska öppna svarsalternativ endast 

användas i två fall. Det första fallet är när forskarna inte själva vet relevanta svarsalternativ, och den 

andra är om det finns alldeles för många svarsalternativ för att skriva i dagbok/enkät (Jacobsen, 2002). 

Eftersom studiens område är relativt outforskat, ansåg vi att vi inte hade tillräckligt med information för 

att skriva ut svarsalternativ i vissa frågor, det är därför vi valde att ibland använda oss av att ha öppna 

svarsalternativ. Eftersom vi valde att ha en induktiv ansats, och ville vara öppen till att dagböckerna 

skulle leda oss till nya och outforskade områden, ville vi även ha öppna svarsalternativ så att det fanns 

större chans till ny information. De slutna frågorna har styrkan att man enkelt kan bearbeta svaren och 

även ökar jämförbarheten i svaren (Bryman & Bell, 2017). En fråga med slutet svar brukar även ta 

mindre tid för deltagaren att svara på än en fråga med ett öppet svar. Eftersom dagboksstudier ofta har 

problem med att deltagarnas engagemang minskar under tidens gång, då denna form av enkät tar ofta 

längre tid än en vanlig enkät, kan det resultera i högt antal bortfall. Därför valde vi att använda oss av 

ett antal slutna frågor, då vi hoppades kunna minimera risken för stor andel bortfall. Att använda sig av 

dagböcker för att samla in data, kan resultera i att många väljer att avbryta sitt deltagande i studien 

eftersom denna form av enkät tar lång tid att utföra, och utförs ofta under flera dagar (Bryman & Bell, 

2017). Då det finns risk att deltagarna tröttnar på att skriva i sin dagbok eller slarva med sina svar 

(Bryman & Bell, 2017), valde vi att slutna, men även färre, frågor vissa dagar (måndag och onsdag), för 

att inte förlora deltagarnas intresse, motivation och engagemang för att utföra sin dagbok. För de 

kvantitativa frågorna hade vi svarsalternativen 1 - 5  (se Bilaga 2) då det ger ett lite mer detaljerat svar 

jämfört med “ja” och “nej” frågor, men ändå ger tydliga svar som resulterar i att vi kan ställa svaren mot 

varandra och enkelt jämföra deltagarna mellan varandra, samt utforska potentiella samband. 

Några dagar (tisdag, torsdag och fredag) valde vi att ha öppna frågor, då dessa frågor ger mer 

utförliga svar, då detta ger oss möjligheten att hitta nya och outforskade områden. För att minska risken 

att få korta svar på de öppna frågorna (till exempel “ja” eller “nej”), valde vi att utforma frågorna så att 

det inte gick att endast svara “ja” eller “nej” (till exempel “Om du kunde vara mer effektiv med din tid 

idag, hur hade du gjort?”). De frågor där det fanns chans för deltagarna att svara med korta svar, eller vi 

ansåg vara viktiga för att få mer utförliga svar, valde vi att följa upp med “motivera ditt svar” (se Bilaga 

2). 

Eftersom vi ville vara öppna för ny information, valde vi att inte ha exempel på hur utförandet 

av dagboken kan se ut. Även om exempel ofta kan ge deltagarna nyttig information (Bryman & Bell, 

2017), kan deltagaren se detta som ledande, och vi vill att dagboken ska vara så öppen så möjligt. Vi 

vill att deltagarna ska använda dagboken med öppet sinne, vilket kan resultera i att vi får ny information 

som är outforskat. Vi har även försökt att inte ge alltför mycket instruktioner för dagboken, utan att 

deltagarna väljer själva vad de vill skriva och vad de anser vara viktig information för dagboken just för 

att fokus ligger på hur den anställde individen använder sin egen tid. 

3.2.6 Utskick av dagböcker 

När dagboken var utformad och färdig var det dags att sända ut dessa till våra deltagare. Efter att ha nått 

våra kandidater genom urvalet valde vi att sända ut dagböckerna via mejl. Innan deltagarna bads att 

skicka deras mejladresser till oss ville vi försäkra oss om att de uppfyllt de krav som satts för deltagandet 

av dagboken. Därför frågades deltagarna om deltagaren förstått samt uppfyllt kraven för deltagande. När 

vi fått klartecken om att deltagaren uppfyllt kraven bads deltagaren att skicka dennes mejladress. Även 

om en del kommunikation om dagboken förekom via privata meddelanden på Facebook då samtliga 
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kandidater nåddes genom Facebook, ansågs det viktigt för oss att inte sända ut dagboken på deras privata 

sociala medier då vi ansåg att risken för att det skulle bli bortglömt kunde öka. Då dagboken är anonym 

ansågs det även viktigt att dagboken inte delas med någon annan än endast oss och kandidaten. Därför 

ansågs inte Facebook heller som en säker plats att dela privat information om, eftersom Facebook 

nyligen har ifrågasatts i media om deras dataskyddspraxis och distribuering av medlemmars privata 

information (Madrigal, 2018; BBC News, 2018; Newton, 2018). 

Eftersom dagboken fylldes i under olika veckor då samtliga deltagare var tillgängliga olika tider, 

valde vi då att tydliggöra vilken vecka dagboken utfördes under genom att skriva det i rubriken till mejlet 

men även på filens namn. När vi sände ut dagböckerna via mejl påminde vi deltagarna återigen om att 

dagboken är anonym då de heller inte behövde nämna företagets namn etcetera. Vi ville försäkra 

deltagarna om att dagboken skulle analyseras anonymt utifrån ett nummer och inte deras namn, som till 

exempel “Deltagare nr. 3” just för att deltagarna ska känna tillit till att svara så ärligt som möjligt. Vi 

skrev även i mejlet att deltagarna gärna fick säga till om de hade frågor eller synpunkter då det ansågs 

viktigt just på grund av att det kunde finnas information som inte var tydligt för deltagaren. Därmed 

nämnde vi även i mejlet att vi uppskattade deras engagemang samt att det var viktigt för att få in 

dagboken i tid (inför analys). 

3.3 Empirisk dataanalys 

För att kunna beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid, genomfördes en 

tematisk analys. En tematisk analys innebär enligt Blomkvist et al. (2018) att besvara studiens frågor 

med hjälp av olika teman. Bryman och Bell (2017) menar att den tematiska analysen är det vanligaste 

sättet att ta itu med en kvalitativ dataanalys. Ett sätt att hitta teman är genom att arbeta strukturerat och 

leta efter likheter och olikheter i det empiriska materialet (Blomkvist et al., 2018). Detta är det sätt vi 

arbetat på då vi genom den första veckans insamlade material letade efter likheter eller olikheter mellan 

deltagarnas dagböcker. Den tematiska analysen utgör alltså en aktivitet (Bryman & Bell, 2017). Vi 

började med att analysera deltagare för deltagare och antecknade vad varje deltagare svarade. Därefter 

kunde vi hitta en del likheter mellan deltagarna som vi sedan placerade under kategorier. Likaså gjorde 

vi för den andra veckans deltagare då vi analyserade varje deltagare och sorterade den insamlade data. 

När vi skrivit ner dessa kategorier fördes de samman under olika större teman som vi kategoriserade 

efter olika färger. När vi fick in de slutliga deltagarnas dagböcker för den tredje veckan skrev vi ut alla 

dagböcker och färgmarkerade all data utifrån de teman vi hade, för att lättare kunna sammanställa data. 

Blomkvist et al., (2018) menar att teman ofta även växer fram under analysens gång, vilket det även 

gjorde i vårt fall.  

 Den kvalitativa data och den kvantitativa data analyserades tillsammans. Men innan de 

analyserades togs resultat fram från både den kvalitativa data samt den kvantitativa data. Den kvalitativa 

data visade resultat genom de olika kategorierna. För att se resultaten av den kvantitativa data valde vi 

att föra in all kvantitativ data i SPSS. SPSS är ett ett datorprogram där kvantitativ data kan hanteras samt 

analyseras (Bryman och Bell, 2017). Då dagboken var utformad i Word-format behövde vi föra in rådata 

i SPSS. Detta gjordes genom att utforma en enkät på Qualtrics som är en plattform där enkäter kan 

skapas. Alla kvantitativa frågor samt svarsalternativ importerades då till Qualtrics där den insamlade 

data sedan exporterades till SPSS. Därefter togs resultaten av den kvantitativa data fram för att sedan 

analyseras. Dock analyserades inte den kvantitativa data separat, utan tog endast fram resultaten av all 

insamlad kvalitativ data, som senare analyserades tillsammans med den kvalitativa data då dessa gick 

hand i hand.  
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3.4 Uträkning av övertid  

När övertid skulle analyseras behövde vi ha i åtanke att vissa deltagare arbetade färre dagar på grund av 

sjukdom och påskledighet. Därmed räknade vi ut vad som ansågs vara övertid för dessa deltagare. I 

Tabell 2 nedanför presenteras de dagar som är ledigheter. De rödmarkerade (annandag påsk och 

långfredagen) är röda dagar, vilket resulterade i att ingen av deltagarna utförde sin dagbok under dessa 

dagar, då de var lediga de dagarna. Skärtorsdagen är blåmarkerad eftersom vi tydligt märkte att 

deltagarna arbetade färre timmar denna dag. Vissa företag anser skärtorsdagen som en ledig dag, trots 

detta arbetade alla deltagare denna dag. 

 

 Första veckan  

v. 14 

Andra veckan  

v. 16 

Tredje veckan 

v. 17 

Måndag Vanlig arbetsdag Vanlig arbetsdag Annandag påsk 

Tisdag Vanlig arbetsdag Vanlig arbetsdag Vanlig arbetsdag 

Onsdag Vanlig arbetsdag Vanlig arbetsdag Vanlig arbetsdag 

Torsdag Vanlig arbetsdag Skärtorsdagen Vanlig arbetsdag 

Fredag Vanlig arbetsdag Långfredagen Vanlig arbetsdag 

Tabell 2. Presentation av ledigheter (Bergqvist & Sopaj, 2019). 

 

Eftersom två av tre veckor åtminstone hade en dag i veckan där alla medverkande var lediga, valde vi 

att dessa veckor skulle ha färre arbetstimmar för att anses vara heltid. Heltid är ansedd vara 40 timmar 

per arbetsvecka, då detta är den maximala ordinarie arbetstiden (Arbetstidslagen [ATL], 1982:673). 

Därför valde vi att tolka 40 timmar/arbetsvecka som norm för denna studie, då allt över detta är ansedd 

vara övertid. Men eftersom vissa dagar var ledig dagar, valde vi att se hur många antal timmar en 

heltidsvecka var under en 4-dagars arbetsvecka. I Figur 5 visas hur vi räknade ut hur många timmar en 

heltidsvecka är ansedd vara för de veckorna som bestod av fyra arbetsdagar. En av deltagarna (Deltagare 

nr. 4) var sjuk en av dagarna, vilket resulterade i att vi tog bort den dagens arbetstimmar. 

I Figur 5 presenteras uträkningen av hur många antal arbetstimmar en arbetsvecka på fyra dagar 

bör ha innan vi anser att det är övertid.  

Figur 5. Presentation av uträkning för övertid (Bergqvist & Sopaj, 2019). 

 

Observera att lagen inte säger något annat om övertid när en arbetsvecka endast är fyra dagar, utan detta 

gjordes endast för denna studie. Eftersom två av tre veckor där studien utfördes var påverkade av 

ledighet, valde vi att då se hur många timmar per dag (under en arbetsvecka på 40 timmar) var maximala 

ordinarie arbetstiden. Vi räknade ut att under en arbetsvecka med maximal ordinarie arbetstid, arbetade 

man 8 timmar per dag, om man arbetar lika många timmar varje dag. Detta resulterade i att om deltagaren 

arbetade 4 dagar, anses 32 timmar under den arbetsveckan vara maximala ordinarie arbetstid. Om 

individen arbetar fler timmar än 32 timmar den veckan, anses timmarna utöver detta vara övertid. I vissa 

branscher och företag är anställda lediga under skärtorsdagen, men ingen av studiens deltagare var helt 
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lediga denna dag. Vi märkte tydligt att skärtorsdagen påverkade deltagarnas arbetstimmar den dagen. 

Även om majoriteten av deltagarna som utförde dagboken under vecka 16, arbetade mindre under 

skärtorsdagen, valde vi ändå att se denna som en vanlig arbetsdag. Ingen av deltagarna nämnde att 

skärtorsdagen var en halv arbetsdag i deras organisation. Därför ansåg vi att det enda lämpliga sättet att 

räkna denna dag var att se den som en vanlig arbetsdag, även ifall vi tydligt såg att skärtorsdagen 

påverkade antalet timmar som en individ arbetade den dagen. 

När övertid räknades ut, valde vi att presentera antalet övertidstimmar under måndag - fredag 

och sedan tydligt påvisa antal timmar som individen tror att den kommer att arbeta under helgen. 

Eftersom deltagarna skulle skicka in deras dagbok under helgen, så är dessa arbetstimmar som utfördes 

under helgen ett antagande. Alltså ville vi visa på antal övertidstimmar som redan var utförda (måndag 

- fredag) och antalet timmar som är ett antagande (lördag-söndag). 

När vi räknade ut medelvärde och median för övertid räknade vi med tiden som skulle utföras. 

När en deltagare nämnde att han/hon skulle arbeta “1-2 timmar under helgen”, valde vi att ta antal 

timmar som är emellan dessa tal, till exempel om det står 1-2 timmar, räknade vi som att individen skulle 

arbeta 1,5 timmar under helgen. Detta valdes att räknas med då flexibelt arbete är centralt, vilket betyder 

att individen kan bestämma ifall han/hon vill utföra viss del av sin arbetstid under helgerna. 

Enligt svensk lag ska raster, som till exempel lunchrast, inte räknas som arbetstid. Vi märkte att 

vissa deltagare räknade med lunchen som arbetstid, medan vissa inte gjorde det. Vi valde därför att följa 

den svenska lagen (Arbetstidslagen [ATL], 1982:673), alltså räknade vi bort lunchrasten om deltagarna 

räknade med detta i sin dagbok. Vi gjorde undantag om en deltagare hade ett lunchmöte, då vi tolkade 

detta som arbetstid eftersom individen arbetade samtidigt som han/hon hade lunch. 

3.5 Etik och kvalitet 

När forskare gör studier är det viktigt att man följer uppförandekoder, vilket man brukar kalla kodexar 

(Blomkvist et al., 2018). De vanligaste svenska kodexar inom samhällsvetenskap är Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning och den innehåller fyra 

huvudkrav. Huvudkraven som är uppsatta, som är viktiga att ett vetenskapligt arbete ska uppfylla, är 

konfidentialitetskrav, informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekravet (Blomkvist et al., 2018). 

● Eftersom vi observerar deltagarnas arbetsvecka med hjälp dagboken, har vi fått mycket 

information om deltagarnas vardag på arbetsplatsen, men även ibland i deras privatliv. I 

dagboken har känslor, rutiner, familjestruktur och liknande identifierats, vilket gör det viktigt 

för oss som forskare att följa konfidentialitetskravet, vilken en av de huvudkrav inom etiken 

som forskare ska följa (Blomkvist et al., 2018). Detta betyder att all information som vi samlade 

in var konfidentiellt (Blomkvist et al., 2018). Vi gav även deltagarna information i dagboken 

om deras anonymitet (Se Bilaga 2). Vi informerade även deltagarna om att de skulle skicka in 

deras dagbok till oss via mejl, vilket resulterar i att individen inte är anonym för oss, men att de 

är anonyma i studien. Vi valde även att inte ge ut all information som deltagarna skrev som 

bakgrundsfakta om dem själva, deras roll etc. Vi valde att dölja viss information som vi senare 

under analysen ansåg vara mindre viktiga och centrala, då det hindrar läsarna att kunna 

identifiera deltagarna.  

● Informationskravet handlar om att deltagarna har fått information om studiens syfte 

(Blomkvist et al., 2018). Vi informerade deltagarna att vi ville “undersöka hur anställda 

använder sin tid”, men även att vårt huvudintresse i studien är övertidsarbete och flextider. Vi 

förklarade även vad flexibelt arbete var, för att deltagarna ha en klar bild vad flexibelt arbete är. 

I inläggen på Facebook och LinkedIn skrev vi ‘arbetar du FLEXIBELT? (flextid, möjlighet att 

arbeta hemifrån, komprimerade arbetsdagar etc.)’ som beskrivning av flexibelt arbete (se Figur 

4) Detta leder till att risken för missförstånd om vad flexibelt arbete är kommer minska, och 



 

28 

studiens validitet ökar. Vi valde att förklara för deltagarna vad flexibelt arbete är så att 

validiteten ökar (se Figur 4). För oss var det viktigt att ge information om studiens syfte, men 

även inte ge utförlig förklaring till vad vi ville att de skulle skriva och fokusera på i deras 

dagbok, då vi la stor vikt i att deltagarna själv fick bestämma vad de ansåg var viktig information 

för oss. 

● Samtyckeskravet innebär att personer som deltar i studien har gått med på att vara med i studien 

(Blomkvist et al., 2018). Eftersom vi använde oss av ett ja-sägarurval (Blomkvist et al., 2018), 

där de som tackar ja till att delta i studien, och uppfyller uppsatta krav, får delta. 

● Det sista huvudkravet är nyttjandekravet, vilket betyder att forskarna endast använder det 

insamlade data till endast det som vi har informerat deltagarna att studien ska handla om 

(Blomkvist et al., 2018).  Vi informerade i dagboken hur den insamlade data kommer att visas 

och studiens data har inte delats eller använts i en annan studie. 

 

 Utöver de etiska principerna, har vi även förhållit oss till tre kvalitetsaspekter: Intern och extern 

giltighet, och tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). De tre aspekterna som vi har beaktat presenteras och 

diskuteras nedan: 

● Den interna giltigheten, alltså studiens validitet, visar i vilken utsträckning vi mäter det vi som 

avses att mätas i vår studie (Jacobsen, 2002). Eftersom tiden är central i studien, valde vi att 

använda oss av dagböcker som datainsamlingsmetod, eftersom detta är en form av observation 

av deltagarens arbetsdag (Bryman & Bell, 2017). Då deltagarna fyller i dagboken antingen under 

dagen eller i slutet av dagen anses även validiteten hög då de kommer ihåg dagens 

tidsanvändning. Då vi valde att ha flera respondenter tillsammans med att använda flera 

databaser gav detta oss många infallsvinklar samt mer nyanserad data. Detta höjer den interna 

giltigheten (Jacobsen, 2002). Därför anses att den interna giltigheten i denna uppsats är relativt 

hög. 

● Reliabilitet är med andra ord studiens externa giltighet (Jacobsen, 2002). Då studiens syftar till 

att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid ansågs det väsentligt att 

studera det subjektiva. Därför gör det hermeneutiska förhållningssättet tillsammans med 

studiens kvalitativa forskningsansats och fallstudien att resultatet av studien inte är 

generaliserbart. Eftersom vi endast observerar ett fåtal enheter som valts ut för syftet, så är det 

enligt Jacobsen (2002) svårt att generalisera i en kvalitativ ansats. Eftersom deltagarna även är 

anonyma, blir det även svårt att repetera studien. Därmed anses studien ha en svag extern 

giltighet. 

● Studien tillförlitlighet handlar om hur mycket man kan lita på undersökningen och hur den 

påverkade studiens resultat (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2017). Eftersom deltagarna gjorde 

sin dagbok självständigt, utan att vi var på plats, vet vi inte om deltagarna gav en sann bild på 

dess verklighet. Deltagarna kan ha förskönat sin verklighet i sin dagbok. Dock försökte vi 

minimera risken för detta, bland annat genom att låta deltagarna vara anonyma. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet från resultaten av dagbokens kvalitativa samt kvantitativa frågor. 

Då deltagarna är anonyma i vår studie, benämns de som Deltagare nr. 1, Deltagare nr. 2 och så vidare. 

Avsnittet är uppdelat utifrån de teman som framkommit under studiens gång, där dessa avsnitt utgörs 

av olika kategorier. I varje avsnitt framgår resultaten av temana genom den kvantitativa samt kvalitativa 

data och hur dessa kopplas till teorier. I avsnitten presenteras därmed data i form av resultat av den 

kvantitativa data tillsammans med vad deltagarna sagt på de kvalitativa frågorna. Den insamlade 

empirin genererar därmed teorier om temana. Detta avsnitt följs sedan av en slutsats samt en diskussion.  

4.1 Övertid 

Vår studie visade tydliga resultat om att anställda som 

arbetar flexibelt, ofta arbetar över. 73,3 % av alla 

medverkande i studien arbetade mer än 40 timmar på 

en arbetsvecka (se Figur 6), vilket enligt svensk lag är 

40 timmar per arbetsvecka det maximalt antal timmar 

i ordinarie arbetstid (Arbetstidslagen [ATL], 

1982:673). 60 % av alla deltagare (9 deltagare), ansåg 

att detta var en vanlig arbetsvecka och att de inte 

arbetade mer än vanligtvis. cirka 47 % deltagare (7 

deltagare) ansåg att veckan där dagboken utfördes var 

en lugnare arbetsvecka, och att de brukar arbeta fler 

timmar per vecka. Av alla deltagare som arbetade 

färre timmar än den maximala ordinarie antal 

arbetstimmar, nämnde 75 % (3 av 4 deltagare, se Bilaga 

3) att de brukade arbeta fler timmar än veckan då studien 

utfördes, eller att påskledigheten var anledningen till varför de arbetar färre timmar.  

 

“relativt vanlig men ändå lugnare på grund av att många hade påsklov” 

Deltagare nr. 14 (personlig kommunikation, 19 april 2019) 

 

“Jag arbetade lite färre timmar än vanligt den här veckan. Bland annat på grund av att jag slutade 

tidigare dag före helgdag samt ledig långfredag” 

Deltagare nr. 11 (personlig kommunikation, 19 april 2019). 

 

“Något lugnare vecka än vanligt. Kan bero på att det är påsklov och en del passar på att vara ledig” 

Deltagare nr. 11 (personlig kommunikation, 19 april 2019) 

 

“Arbetsveckan var bra. Den var dock ganska lugn då det inte fanns så jättemycket att göra. Detta kan 

skilja mellan andra veckor” 

Deltagare nr. 3 (personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 

I studien svarade 100 % av deltagarna att detta antingen var en vanlig arbetsvecka eller en lugnare vecka 

än vanligtvis, då ingen av deltagarna arbetade fler arbetstimmar än vad de brukar. Detta resulterade i att 

vi tolkade studiens resultat som en norm för dessa deltagare, alltså inte ett undantag. Detta stärkte vårt 

resultat i att flexibelt arbete kan resultera i övertid. Efter att ha analyserat deltagarnas svar, tolkade vi 

det som att både deltagarna och dess organisation har normaliserat övertidsarbete. Även om vi inte har 

Figur 6. Presentation av övertid bland deltagarna. 
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analyserat organisationen som helhet, nämnde alla deltagare att veckan där dagboken utfördes var 

normal, vilket ledde till att vi har tolkat det som att även organisationen inte reglerat eller hanterat de 

anställdas övertid.  

För att tydliggöra övertiden valde vi att räkna ut medelvärdet samt medianen av övertiden 

(inklusive, men även exklusive de deltagarna som inte arbetade övertid). Medianen och medelvärdet 

presenteras i Figur 7. 

 

Medelvärdet av antal timmar som deltagarna 

arbetade övertid (exklusive deltagare som inte 

arbetade övertid) 

9 h/deltagare 

Medelvärdet av antal timmar som deltagarna 

arbetade övertid (inklusive deltagare som inte 

arbetade övertid) 

6,6 h/deltagare 

 

Median av antal timmar som deltagarna arbetade 

övertid (exklusive deltagarna som arbetade övertid) 

5,5 h/deltagare 

Median av antal timmar som deltagarna arbetade 

övertid (inklusive deltagare som inte arbetade 

övertid) 

1,5 h/deltagare  

Figur 7. Medelvärdet och medianen av antal timmar som deltagarna arbetade övertid. 

 

Därmed anses det rimligt att anta att flexibelt arbete leder till övertid. Teorin Gift Exchange (Mayet & 

Pine, 2010) kan anses ha samband till detta, där forskare ofta drar paralleller från detta till övertid och 

flextid (Chung, 2017). De anställda som får förmånen (alltså själva “presenten”) att arbeta flexibelt av 

sina arbetsgivare, leder ofta till att de anställda gottgör arbetsgivaren genom att arbeta mer (“presenten” 

till arbetsgivaren). Detta görs då den anställde vill visa arbetsgivaren att han/hon kan lita på individen 

med autonomiförmånen som den anställde blivit tilldelad. Forskning påvisar att anställda har en tendens 

att arbeta fler arbetstimmar när den anställda får mer autonomi och frihet gällande deras arbetstider (Lott 

& Chung, 2016; Chung & van der Horst, 2018). Tendensen att anställda arbetade övertid när de fick mer 

frihet och kontroll angående deras arbetstider stämde även när olika faktorer var inkluderade (till 

exempel vilken auktoritet individen hade i organisationen och typ av befattning). Av alla anställda som 

blivit tilldelade förmånen att ha ett flexibelt arbetsschema, ökade övertidstimmarna mest hos de 

individer som hade tilldelats mest autonomi och kontroll över deras arbetstider (Lott & Chung, 2016). 

4.2 Många arbetsuppgifter 

På första sidan av dagboken gav deltagarna oss 

bakgrundsinformation, och en fråga som vi ställde 

var “hur effektiv anser du att du är i ditt arbete?” (se 

Bilaga 2). Deltagarna fick välja att kryssa i ett 

nummer mellan 1 och 5, där 1 var ansedd inte alls 

effektiv och 5 var mycket effektiv. 73,3% av alla 

medverkande svarade 4 (se Figur 8), vilket vi 

tolkade som att individerna ansåg att de var 

effektiva med sin tid, men kanske inte under vissa 

tillfällen. Ingen av våra deltagare valde 1 eller 2, 

Figur 8. Presentation av deltagarnas egna 

åsikter om deras effektivitet 
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vilket resulterade i att många av våra deltagare ansågs, mer eller mindre, vara effektiva med sin tid 

överlag. Trots detta, visade vårt resultat att 73,3% av de medverkande arbetade övertid. Många ansåg 

sig vara effektiva med sin tid, men arbetade ändå övertid. I dagböckerna nämndes ofta av deltagarna att 

de arbetade övertid på grund av många arbetsuppgifter. Av alla dagar som dagboken utfördes svarade 

36 % av alla deltagare att de hann med att utföra alla sina arbetsuppgifter, 47 % av deltagarna svarade 

att de inte hann utföra alla sina arbetsuppgifter, och resterande 17 % svarade till viss mån. Även om 36 

% av alla deltagarna ansåg att de hann klart med arbetsuppgifterna, borde man även ha i åtanke att 

majoriteten av våra deltagare arbetade övertid. Därför drogs även slutsatsen att många av deltagarna 

hann med sina arbetsuppgifter på grund av att de arbetade övertid. Många av deltagarna nämnde även i 

de kvalitativa frågorna, i de öppna svarsalternativen, att de hade alldeles för mycket arbetsuppgifter.  

 

“Jag hinner aldrig igenom min to-do lista” 

Deltagare nr. 7 (personlig kommunikation, 2 april 2019). 

 

“hann inte med allt jag ville - vissa ärenden/uppgifter bortprioriteras av tidsskäl” 

Deltagare nr. 10 (personlig kommunikation, 4 april 2019) 

 

“Tiden räckte inte till att göra viktiga saker” 

Deltagare nr. 2 (personlig kommunikation, 16 april 2019). 

 

Deltagare nr. 2 arbetade 5,5 timmar utöver maximala ordinarie arbetstiden (40 timmar), och ansåg att 

han/hon var effektiv (4) i sitt arbete. Deltagare nr. 7 arbetade 13,5 timmar övertid och ansåg att han/hon 

var mycket effektiv (5) i sitt arbete, och Deltagare nr. 10 arbetade 26 timmar övertid och anser att 

han/hon är effektiv med sin arbetstid (4). Dessa tre deltagare arbetade alltså alla övertid och ansåg att de 

är effektiva med sin tid, men ansåg att de ändå inte hinner med att utföra sina arbetsuppgifter. Detta 

indikerade att deltagarna blev tilldelade alldeles för många arbetsuppgifter för att utföra dem under den 

maximala ordinarie arbetstiden på en vecka, 40 timmar. Ett antagande till varför detta skedde, var att 

det uppstod en obalans mellan inflöde och utflöde av arbetsuppgifter och att individerna inte hade lika 

mycket kontroll över arbetsuppgifterna. 

 

“Det är ständigt obalans mellan inflöde och utflöde på arbetsuppgifter vilket [är] frustrerande” 

Deltagare nr. 9 (personlig kommunikation, 5 april 2019). 

 

“... det kommer in mer än vad jag hinner bli klar med” 

Deltagare nr. 4 (personlig kommunikation, 2 april 2019). 

 

Györrkös, Becker, Massoudi, De Bruin och Rossier (2010) menar att stress kan förekomma hos 

individen om känslan av att tappa kontroll ökar. När individen har mycket krav på arbetsplatsen, som 

till exempel en stor mängd med arbetsuppgifter, behövs kontroll för att kontrollera kraven samt 

situationer. Det handlar alltså om krav-och-kontroll modellen. Modellen talar främst om vad som 

påverkar känslan av stress där det handlar om de yttre krav individen har, i förhållande till kontroll över 

situationen (de Lange, Taris, Kompier, Houtman, & Bongers, 2003). Då en del deltagare nämnde att de 

hade för mycket att göra samt att de kände sig stressade, tolkade vi detta som att personerna upplevde 

känslan av att förlora kontrollen över de kraven de har. Då majoriteten av deltagarna inte hann med sina 

arbetsuppgifter för dagen, eller endast gjorde det till viss mån, drogs slutsatsen att dessa deltagare hade 

höga krav. Tillsammans med deras öppna svar visade det sig att många kände att de aldrig/sällan hann 

med sina arbetsuppgifter. Vi tolkade även att det flexibla arbetet är en typ av kontroll för deltagarna då 

de får utföra arbetsuppgifter när, var och hur de vill. Detta då kontroll enligt Kain och Jex (2010) innebär 
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handlingsutrymme. Därmed dras även slutsatsen om att dessa deltagare är aktiva deltagare, då detta 

enligt Kain och Jex (2010) innebär att individen har höga krav men även hög kontroll. Dock ansågs det 

viktigt att ha i åtanke att aktiva personer även kan uppleva stress så fort känslan av minskad kontroll 

över kraven ökar. 

“Jag känner mig stressad idag på grund av försenad deadline”  

Deltagare nr. 1 (personlig kommunikation, 17 april 2019) 

4.3 Time Management 

Uppsatsens fokus är att se hur anställda använder sin tid, men det ansågs även väsentligt att se om de 

anställda hade kunskap om time management. Detta för att se hur de hanterar sin tid och om de behöver 

öka förmågan att kunna hantera tiden. Därför valde vi att ha med frågan “Om du kunde vara mer effektiv 

med din tid idag, hur hade du gjort?” i dagboken. Denna fråga skulle även visa på ifall individen visste 

vad han/hon skulle kunna göra för att använda sin tid mer effektivt på arbetsplatsen. Dessa var några av 

deltagarnas svar till frågan “om du kunde vara mer effektiv med din tid idag, hur hade du gjort?” 

 

“Oklart”  

Deltagare nr. 10 (personlig kommunikation, 4 april 2019) 

 

“det fanns inte utrymme för att göra något annorlunda” 

Deltagare nr. 16 (personlig kommunikation, 23 april 2019) 

 

“Jag kunde nog inte ha varit mer effektiv än jag var idag!” 

Deltagare nr. 1, (personlig kommunikation, 16 april 2019) 

 

“det var svårt att göra något annorlunda idag” 

Deltagare nr. 16, (personlig kommunikation, 24 april 2019) 

 

Vissa deltagare visade på att det var svårt att vara mer effektiv, då tiden redan har använts så effektivt 

som möjligt. Många deltagare indikerade att de har bra time management, och att anledningen till att de 

arbetar över är inte för att individerna är dåliga på att planera och hantera sin tid, utan att de har alldeles 

för mycket arbetsuppgifter för att utföra under maximala ordinarie arbetstimmar. Det var även många 

gånger då frågan inte besvaras i dagboken, vilket tolkades som att deltagaren inte visste hur den skulle 

göra för att hantera sin tid och vara med effektiv med tiden. Dock såg vi gemensamma drag hos vissa 

anställda då de svarade att skulle hoppa över sina raster eller pauser för att kunna vara mer tidseffektiva: 

 

“inte tagit lunch” 

Deltagare nr. 7 (personlig kommunikation, 4 april 2019) 

 

“jag hade kunnat hoppa över nätverkslunchen” 

Deltagare nr. 20 (personlig kommunikation, 23 april 2019) 

 

Vissa anställda anser alltså att för att kunna vara mer effektiv med sin tid, borde man hoppa över lunchen 

den dagen. Enligt lag ska en anställd ha en rast efter 5 timmars arbete, och utöver detta har anställda rätt 

till att ta kortare pauser (Arbetstidslagen [ATL], 1982:673). Trots visade vissa deltagare på att rasten 

ledde till att de var ineffektiva med sin tid, trots att detta är en rätt för anställda. Men detta är endast på 

grund av att den anställda men detta resulterar i att de flesta av deltagarna åt sin lunch i företagets matsal 

eller på kontoret. Anledningen till att anställda kan se sin lunch som en del av arbetstiden, kan vara för 
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att deltagarna associerar lunchrasten till arbetstid eftersom det är en begränsning relaterad till individens 

arbetstid (Languilaire, 2009). Vissa deltagare (till exempel Deltagare nr. 1, 20, 15 och 20) hade 

lunchmöten, därför kan mötet ses som att individen använder sin tid mer effektivt. Deltagare nr. 4 valde 

till exempel att äta sin lunch vid sitt skrivbord för att kunna arbeta samtidigt, för att kunna vara så 

effektiv som möjligt med sin tid. Ingen av deltagarna som inte tog lunch, eller som lunchade medan de 

satt i möte, eller utförde arbetsuppgifter, nämnde att de förlorade den sociala aspekten som lunchen ofta 

medför. De tog inte en rast under en annan tidpunkt under dagen. Detta kan tolkas som att dessa deltagare 

ser pauser och raster som en del av arbetstiden, men som användes på ett ineffektivt sätt. 

Vissa deltagare nämnde även att luncha med kollegor gjorde att dem blev mindre effektiva med 

sin tid, men att de värderade den sociala aspekten under sin arbetstid för mycket för att bortprioritera 

den. Vissa ansåg att lunchen var viktig då den gav dem inspiration, men även mer energi för att utföra 

resten av arbetstimmarna den dagen. 

Därmed tolkade vi det som att vi vet hur de använder sin tid effektivt och kunskaper inom time 

management. Vi tolkade det som att majoriteten av deltagarna var effektiva med sin tid och duktiga 

angående hur de använder sin tid. Dock tolkade vi det som att majoriteten av deltagarna inte hade koll, 

eller förståelse över hur mycket tid de lägger på arbetet. Genom att granska tabellen i dagboken (se 

Bilaga 2) kunde vi även se att majoriteten av deltagarna inte tog några pauser under arbetstiden, vilket 

därmed tolkades som att deltagarna lade mycket tid (i samband med många arbetsuppgifter) på att 

effektivisera sin tid under arbetstid. Många deltagare nämnde även att de ansåg att de inte var effektiva 

under arbetsdagen, men tabellen visar tydligt att majoriteten ändå arbetade heltid den dagen, och inte 

tog många raster eller pauser. Därför tolkade vi det som att deltagarna ansåg sig själva som effektiva 

endast när de har avslutat arbetsuppgifter, och ansåg sig själv som mindre effektiv de dagarna de 

arbetade med större arbetsuppgifter som inte hann slutföras under arbetsdagen. Ett exempel var 

Deltagare nr. 10, som ansåg sig inte vara så effektiv under dagen (3), men arbetade totalt 11 timmar, och 

tog varken en rast eller paus under dagen, då deltagaren hade lunchmöten (personlig kommunikation, 4 

april 2019). Deltagarens tabell visade på att dagen var fylld med arbetsuppgifter och möten, vilket också 

ledde till att individen även inte visste hur han/hon kunde effektivisera sin arbetstid, då det inte fanns 

rum till förbättringar. 

Då många av deltagarna aldrig helt hann med sina arbetsuppgifter under dagen tolkade vi ändå 

att de flesta deltagare hade goda kunskaper inom time management. Detta då det påvisats att deltagarnas 

inflöde av arbetsuppgifter var mer än deltagarnas utflöde. På grund av detta har deltagarna alltså 

prioriterat arbetsuppgifterna vilket enligt (Tracy, 2014) handlar om Lakein’s ABC system. Denna teori 

menar att individer kategoriserar arbetsuppgifter utifrån dess prioritet. De aktiviteter som placeras under 

kategori A är aktiviteter som anses viktiga som även bör utföras direkt. De aktiviteter som placeras under 

kategori B är de aktiviteter som anses viktiga men som inte behöver utföras direkt. Aktiviteterna som 

placeras under kategori C är aktiviteter som inte får större konsekvenser om de inte blir utförda (Tracy, 

2014). Att använda detta system kan enligt (Mancini, 2003) underlätta individens prioritering.  

 

“Hann inte med allt jag ville - vissa ärenden/uppgifter bortprioriteras av tidsskäl” 

 Deltagare nr. 10 (personlig kommunikation, 4 april 2019) 

 

“Mötena blev inställda på eftermiddagen, vilket gjorde att jag kunde prioritera annat” 

 Deltagare nr. 11 (personlig kommunikation, 16 april 2019) 

 

Vi tolkade även att många av deltagarna var målmedvetna då många nämnde att de planerat att utföra 

en viss mängd arbetsuppgifter för dagen, som sedan inte hanns med på grund av ett större inflöde av 

arbetsuppgifter. Att planera och sätta upp mål handlar om Goal-setting theory där denna teori menar att 

att personer blir mer motiverade till att prestera om de sätter upp mål (Pynes, 2009). Locke och Latham 
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(2006) menar att målsättning är motiverande för att kunna åstadkomma mer men även för att känna sig 

nöjd efter att ha uppnått målet. När människan ser att den kan växa och möta arbetsutmaningar genom 

att sätta mål som därefter uppnås, uppstår även känslor av framgång på arbetsplatsen (Locke & Latham, 

2006). 

“Hade en tydlig plan för dagen då den var uppbokad av intervjuer.” 

Deltagare nr. 7 (personlig kommunikation, 16 april 2019) 

 

“Mycket tid går åt till korta frågor från mina medarbetare - också väldigt viktigt, men gör att 

arbetsdagen blir svår att planera. Ständigt inflöde av mail som behöver tas om hand gör också att det 

är svårt att planera.” 

Deltagare nr. 9 (personlig kommunikation, 2 april 2019) 

 

“Har planerat vad som skulle göras idag”  

Deltagare nr. 15 (personlig kommunikation, 25 april 2019) 

 

“Hann med det jag planerat och framför allt hann jag besvara alla mail som jag fått de senaste 

dagarna” 

Deltagare nr. 1 (personlig kommunikation, 18 april 2019) 

 

“Ja, självdisciplin är en av mina styrkor och allt jag planerade idag hann jag med” 

Deltagare nr. 19 (personlig kommunikation, 16 april 2019) 

 

“Några saker som jag planerat blev liggande vilka jag löste ut på helgen istället (främst hemifrån)” 

Deltagare nr. 5 (personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 

“Hade en tydlig agenda och bockade av.” 

Deltagare nr. 7 (personlig kommunikation, 16 april 2019) 

4.4 Privatliv 

Eftersom många av de anställda arbetade övertid, är det svårt att individens privatliv inte påverkas på 

grund utav det. Många av deltagarnas arbetsroller kräver mycket tid och engagemang, vilket kan 

resultera i att privatlivets roll påverkas negativt. De deltagarna som hade barn som bodde hemma, 

brukade ofta planera sin arbetstid runt sina barn (till exempel hämta på dagis/skola, middagstid och 

läggdags). Deltagarna som var föräldrar brukade ofta avsluta sitt arbete vid ca 16.00–17.00 för att hämta 

barnen från skolan eller dagis, och sedan äta middag tillsammans med familjen. När barnen sedan skulle 

sova, påbörjade föräldrarna ofta arbete igen, ofta genom att läsa och svara på mejl, eller förbereda sig 

för morgondagens/framtida möten. Många av deltagarna som inte var föräldrar, arbetade inte efter en 

rutin, utan utförde istället arbetet hemifrån när det behövdes. Även deltagarna som var föräldrar men då 

deras barn inte längre bodde hemma, arbetade ofta när det behövdes, och hade inga tydliga rutiner när 

jobbet skulle utföras under kvällen. Detta ledde även till att en del av deltagarna som inte hade barn, 

lämnade den fysiska arbetsplatsen vid olika tider under eftermiddagen/kvällen. Vi tolkade det som att 

individer som inte hade barn eller att barnen inte längre bodde hemma, arbetade olika antal timmar varje 

dag beroende på hur många arbetsuppgifter som behövdes utföras. Vi tolkade som att föräldrarna hade 

en mer ansträngningsbaserad konflikt mellan sin arbetsroll och privatroll (Kossek & Lee, 2017), då 

föräldrarna även behöver lägga energi på att ta hand om sina barn (till exempel hämta barnen från dagis 

eller hämta/lämna barnet på fotbollsträningen). Ett exempel på detta är Deltagare nr. 1, som har ett barn 

som inte bor hemma, hade ofta möten på kvällar och kom hem olika tider på kvällen från den fysiska 



 

arbetsplatsen. Deltagare nr. 5, hade barn som bodde hemma, och delade upp de olika rollerna mer tydligt, 

det vill säga. arbetade varje dag på den fysiska arbetsplatsen mellan 08.30 - ca 16.30, och hämtade sedan 

barnen på dagis. Det fanns dock vissa undantag där föräldrar som hade barn ändå inte hade tydliga 

rutiner där till exempel Deltagare nr. 9 (personlig kommunikation, 4 april 2019) nämnde att deltagaren 

gärna hade velat “komma hem tidigare för att träffa dem”, angående att deltagaren inte hann umgås 

med sin familj en kväll när deltagaren behövde arbeta övertid. 

 

“Jag hann med ett kort videosamtal med familjen men tyvärr inget djupgående” 

Deltagare nr. 16 (personlig kommunikation, 23 april 2019) 

 

Många deltagare nämnde, i de kvalitativa frågorna, att övertiden påverkade välmående. Ett exempel som 

ofta togs upp, var att individerna var alldeles för trötta från sin dag på jobbet, så att uppgifter och 

aktiviteter som skulle utföras på fritiden var tvungna att bortprioriteras eller avbokas. I dessa situationer 

har en work-life conflict skapats, eftersom arbetsrollen stör aktiviteter och uppgifter som ska utföras 

under privatlivet (Greenhaus & Beutell, 1985). I dessa situationer handlar det om en 

ansträngningsbaserad konflikt, vilket är en av de tre formerna som en work-life conflict kan uppstå 

genom (tidsbaserad konflikt, beteendebaserad konflikt och ansträngningsbaserad konflikt). 

Ansträngningsbaserad konflikt betyder att ansträngningen i en roll, i detta fall arbetsrollen, påverkar 

prestationen i en annan roll, den privata rollen. Dessa roller blir inkompatibla med varandra då 

ansträngningen eller stressen från arbetsrollen påverkar den privata rollen på ett negativt sätt (Greenhaus 

& Beutell, 1985). I denna studie nämner många deltagare (till exempel Deltagare nr. 10, Deltagare nr. 

1, Deltagare nr. 2 och Deltagare nr. 15) att de är alldeles för trötta för att utföra uppgifter i hemmet, 

såsom att städa. 

Vi märkte ytterligare ett tema som ofta togs upp i dagböckerna, var att deltagarna ofta inte hann 

med att träna. Antingen avbokades träningen på grund av en ansträningsbaserad konflikt, men ibland 

blev det en tidsbaserad konflikt, då deltagarna ofta nämnde att de arbetade övertid vissa dagar, vilket 

ledde att de inte hade tid till att träna. Att träning avbokades nämndes 24 gånger av olika deltagare. 

Många deltagare nämnde även de dagarna de arbetade mindre, att de hann med att träna. Detta 

resulterade i att individens välmående förbättrades och vi tolkade även att många ansåg att de hade 

använt sin tid effektivt även under fritiden. Nedanför presenteras några av citaten angående träning: 

 

 

“Hann inte med planerad cykelträning” 

Deltagare nr. 5 (personlig kommunikation, 4 april 2019) 

 

“Var alldeles för trött från arbetsdagen så orkade inte med att träna” 

Deltagare nr. 2 (personlig kommunikation, 18 april 2019) 

 

“Jag kände mig stressad idag angående problemet vi stötte på i [Projekt X] så jag stannade kvar 

längre och arbetade med det. Därför fick jag avboka min gymnastik idag.” 

Deltagare nr. 1 (personlig kommunikation, 19 april 2019) 

 

“Att hinna med både jobb och fys/fritidsaktivitet utan att vara borta mer än vanligt från familjen är 

bra” 

Deltagare nr. 5 (personlig kommunikation, 5 april 2019) 

 

“Hann varken plocka undan hemma eller träna” 

Deltagare nr. 10 (personlig kommunikation, 2 april 2019)  
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“Ville gå en promenad, men hann inte” 

Deltagare nr. 7 (personlig kommunikation, 2 april 2019) 

 

Detta tolkade vi som att träningen bortprioriterades av deltagarna då det återigen handlar om Lakein’s 

ABC system. Detta system handlar, som tidigare nämnt, om hur individer kategoriserar sina aktiviteter 

under kategorier från A till B till C, där A är de viktigaste aktiviteterna som behöver utföras direkt och 

där C är de aktiviteter som inte resulterar i större konsekvenser om dessa aktiviteter inte utförs (Tracy, 

2014). Därmed tolkade vi det som dessa deltagare placerat träning och fysisk aktivitet under kategori C, 

just på grund av att det bortprioriterades helt.  

4.4 Nöjdhet med dagens arbetsinsats och påverkan på välmående 

När vi ville se resultaten av den kvantitativa data studerade vi även korrelationer. Därmed visade det sig 

att det fanns ett svagt positivt samband mellan deltagarnas nöjdhet med dagens insats, och deltagarens 

påverkade välmående. Därefter analyserades den kvantitativa data genom nöjdhet av arbetsinsats och 

det påverkade välmående tillsammans med den kvalitativa data, alltså vad som sades av deltagarna under 

dessa frågor. Då korrelationen även visade sig vara svagt positiv ville vi heller inte konstatera att 

välmående påverkades positivt just på grund av nöjdhet med insatsen. Vi antog därför att det fanns andra 

faktorer som påverkade välmående tillsammans med deltagarnas nöjdhet över dagens insats. Figur 9 

presenterar en “scatter plot” som visar hur mycket en variabel påverkas av en annan variabel, alltså då 

hur deltagarnas nöjdhet över arbetsinsatsen påverkade deltagarnas välmående. Bakotić (2016) menar att 

det finns en tydligt samband mellan arbetsprestation och tillfredsställelse. Wright och Cropanzano 

(2000) säger även att det finns ett positivt samband mellan arbetsprestation och den anställdes 

välmående. Därmed antas även att det kan tolkas som att deltagarnas välmående bland annat påverkades 

av deras nöjdhet med arbetsinsatsen. 

 

 
Figur 9. Presentation av scatter plot av två variabler. 
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 “Spill over”-teorin tar upp detta fenomen om att en domän påverkar den andra domänen på samma sätt 

(Pradhan, 2016). Det finns två olika sorters spill-overs: (1) instrumental spill-over och (2) Affective spill-

over. 

(1) Instrumental spill-over handlar att när specifik kunskap eller kompetens och beteenden som 

individen lärt sig i en domän, spiller över till den andra domänen. Detta kan resultera i både 

negativa och positiva konsekvenser för domänen. 

(2)  Affective spill-over innebär att individens känslor och humör från en domän, till exempel 

arbetsdomänen, spiller över till den andra domänen, till exempel den privata domänen. Ett 

exempel på detta var Deltagare nr. 1 som var stressad på grund av en försenad deadline, vilket 

resulterade i att individen fortfarande var stressad när han/hon kom hem från jobbet och därmed 

inte kunde “slappna av” (Deltagare nr. 1, personlig kommunikation, 17 april 2019). I detta fall 

har Deltagare nr. 1 tagit med humöret från arbetsrollen hem och det påverkade den privata 

domänen (Pradhan, 2016). 
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5. Slutsats 

På grund av att resultatet visade på att 73,3% av deltagarna arbetade övertid, kan det anses vara rimligt 

att anta att det är stor chans för heltidsanställda som arbetar flexibelt att arbeta övertid. Under vår 

skrivbordsundersökning uppstod frågan om heltidsanställda med flexibelt arbete arbetar övertid på 

grund av ineffektivitet av tid, som sedan lade grund för forskningsfrågan samt syftet. Vårt resultat visade 

ett tydligt samband mellan flexibelt arbete och övertid. Många av deltagarna ansåg att de var effektiva 

med sin tid överlag, men endast få av deltagarna ansåg att de hann med alla arbetsuppgifter för dagen. 

Därmed dras även slutsatsen om att deltagarna har många arbetsuppgifter, då inflödet av uppgifter var 

större än utflödet av uppgifterna. Det kan då sägas att den anställde har mer krav än vad den har kontroll 

av uppgifterna. Även om majoriteten av deltagarna arbetade övertid och då endast få ansåg att de inte 

hann med alla arbetsuppgifter, ansågs deltagarna ändå goda kunskaper inom time management. 

Deltagarna hanterade sin tid genom att prioritera aktiviteter såsom att prioritera olika arbetsuppgifter, 

men även att bortprioritera andra aktiviteter såsom fysisk aktivitet samt hemuppgifter. Vår studie visade 

på att deltagarna ofta hade alldeles för mycket arbetsuppgifter, vilket även skapade rollkonflikter mellan 

arbetsrollen och privatrollen. Familjen, träning och uppgifter i hemmet var oftast det som påverkades av 

deltagarens övertidsarbete. Deltagare som var föräldrar ansågs ofta har mer tydliga och strukturerade 

arbetsrutiner, medan individer som inte har barn/barn som inte bor hemma, brukade ofta ha mindre 

tydliga rutiner.  
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6. Diskussion 

Nedan presenteras de begränsningar som studien har som kan ha påverkat studiens resultat, exempelvis 

bortfall, påminnelsemejl, dagbokens öppenhet samt ledigheter. Bortfall hade kunnat reduceras genom 

att påminna deltagarna om att utföra studien. Valet till att inte leda deltagarna medförde att en del 

deltagare inte gav nyanserade svar. Ledigheter under april månad resulterade i att flera av deltagarna 

var lediga då de endast utförde dagboken under fyra arbetsdagar. Därefter presenteras framtida 

forskning inom området, som exempelvis hur framtida forskning kan undvika de nämnda 

begränsningarna samt ge mer nyanserad data. 

6.1 Begränsningar 

När vi valde att använda oss av dagböcker för att samla in data, visste vi att det fanns stor risk att det 

skulle resultera i höga antal bortfall, då detta är vanligt i denna form av insamling av empiri (Bryman & 

Bell, 2017). Vi valde att utforma dagboken så att deltagarnas motivation och engagemang inte minskade 

under tidens gång och vi använde oss även av påminnelsemejl när några av deltagarna inte hade skickat 

in sin dagbok efter deadline. En brist i vår studie var att vi inte mejlade deltagarna under utförandet av 

dagboken, vilket kunde ha lett till färre bortfall. Om vi hade skickat mejl för att fråga hur det går med 

dagboken kunde detta påminna deltagarna engagemanget hade sjunkit. Detta hade därmed lett till mindre 

bortfall samt mer data.  

En annan begränsning i vårt arbete var att vi lät deltagarna själva bestämma vad de ville skriva 

i dagboken. Vi valde att inte ge för tydlig struktur för deltagarna att följa och ingen form av exempel, 

då vi inte ville leda deltagarna. Detta resulterade i att studien inte var ledande, men ledde även till att ett 

bortfall skedde (Deltagare nr. 17), men detta resulterade även i att en del deltagare inte svarade lika 

utförligt som andra. Vi antog därför att om man visat deltagarna hur utförligt vi önskade att vissa svar 

skulle vara, så kanske vi funnit mer teman, men då även ökat risken till ledande svar.  

På grund av att många deltagare ansåg att de arbetade färre timmar på grund av påskledigheten, 

tolkade vi det som att detta påverkade studiens resultat. Eftersom många av våra deltagare nämnde att 

de brukade arbeta fler timmar under en arbetsvecka, ansåg vi att forskningen kunde fått andra resultat 

om den utfördes under veckor där resultatet inte påverkades av ledighet. Detta då vi såg ett svagt mönster 

under första veckan där en del deltagare skar ner på fredagens arbetstimmar för att kompensera för 

föregående dagar. Vi antog då att studiens resultat kunnat vara annorlunda om deltagarna utfört fulla 

veckor. 

 

 

6.2 Framtida forskning 

Eftersom det inte fanns mycket tidigare forskning om hur anställda använder sin tid, i relation till övertid 

och flextid, visste vi inte vad för ny och outforskad forskning, och vi visste inte vilken typ av forskning 

som skulle vara mer effektiv under vår forskning. Vi valde därför att använda oss av både kvalitativ och 

kvantitativa data som skulle analyseras gemensamt. När vi analyserade empirin märkte vi att den 

kvalitativa datan gav oss mer information för analysen. Att samla in data på ett kvalitativt sätt, är oftast 

ett bra sätt för få empiri om outforskade och nya områden, men vi trodde att vi skulle kunna dra fler 

paralleller och se mer samband mellan studiens kvalitativa och kvantitativa data. Av de olika teman som 

vi nämnde i analys- och resultatdelen, var bakgrundsinformationen samt temana “välmående”, “nöjdhet 

med arbetsinsats” samt “övertid” från den kvantitativa frågorna. Även om insamlad data resulterade i 

outforskade områden, anser vi att en ren kvalitativ forskning inom detta område skulle leda till fler nya 
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teman. Vi ansåg även att vissa av deltagarna gav korta svar, trots att frågorna var skapade för att ge 

nyanserade svar. Därför anser vi att framtida forskning inom detta område skulle vara mer givande om 

man även använde sig av intervjuer efter att deltagarna hade utfört sin dagbok, för att kunna ställa 

följdfrågor om deras svar, men även öka chansen till att få mer nyanserade och detaljerad information 

om svaren i deras dagböcker. Ett intressant område som diskuterades var stöd och att detta var 

anledningen till att deltagaren befann sig på arbetsplatsen, men då det endast togs upp 2 gånger valde vi 

att inte tolka det som ett tema. Hade vi då utfört följdfrågor tror vi därmed att “teman” som till exempel 

stöd hade tagits upp mer, som därefter blivit mer givande för studien.  

 Om studien inte hade varit ren kvalitativ men istället varit på detta sätt som den varit i denna 

uppsats, så antar vi att bakgrundsinformationen (i samband med den kvantitativa data) kunde ge oss mer 

resultat om vi ändrat vissa delar. Med detta menar vi att vi till exempel hade kunnat fokusera på en 

specifik bransch eller en specifik befattning för att kunna dra mer paralleller mellan frågorna i 

bakgrundsinformationen. 

 Något vi även kom att tänka på under studiens gång, var att det blev komplicerat att räkna 

övertiden med helgarbetet då det var en uppskattning. Vi nämnde tidigare att vi utformade dagboken på 

så sätt att den skulle utföras från måndag till fredag, för att inte göra intrång på deltagaren privatliv under 

helgen. Men då flexibelt arbete innebär att den anställda även kan arbeta under helgen kunde vi ha utfört 

dagboken på så sätt att deltagaren utförde dagboken från måndag till söndag. Därmed tror vi att om vi 

räknat med helgarbete, i hopp om att få in lika många deltagare, hade resultatet av studien blivit 

annorlunda. Då hade vi även kunnat räkna med helgarbetet som ett resultat istället för uppskattning.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Deltagarnas bakgrundsinformation 

 

Deltagare Kön 

K=kvinna 

M= Man 

Ålder Förälder Bor barnet hemma? Hur effektiv anser du att du är? 

Deltagare 1 K 56-65 Ja Nej 4 

Deltagare 2 M 56-65 Ja Nej 4 

Deltagare 3 M 18-25 Nej - 4 

Deltagare 4 K 45-55 Ja Ja 4 

Deltagare 5 M 36-45 Ja Ja 4 

Deltagare 6 BORTFALL: OKONTAKTBARHET 

 

Deltagare 7 K 36-45 Ja Ja 5 

Deltagare 8 BORTFALL: SJUKDOM 

Deltagare 9 K 26-35 Ja Ja 4 

Deltagare 10 K 26-35 Nej - 4 

Deltagare 11 K 46-55 Nej - 4 

Deltagare 12 BORTFALL: SAKNADE TID FÖR UTFÖRANDE 

Deltagare 13 K 36-45 Nej - 4 

Deltagare 14 K 36-45 Nej - 4 

Deltagare 15 K 26-35 Ja Ja 3 

Deltagare 16 M 26-35 Ja Ja 4 

Deltagare 17 BORTFALL: MISSUPPFATTADE STUDIENS SYFTE 

Deltagare 18 BORTFALL: SAKNADE TID FÖR UTFÖRANDE 

Deltagare 19 Kvinna 26-35 Nej - 5 

Deltagare 20 Kvinna 36-45 Ja Ja 5 
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Bilaga 2: Dagboken 
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Bilaga 3: Presentation av övertid bland deltagare 

 

Presentation av övertid bland deltagare 

Deltagare Antal timmar som 

anses vara heltid 

(beroende på röda 

dagar, sjukdom 

etc.) 

Antal arbetade 

timmar under 

arbetsveckan + 

antal timmar som 

personen ska 

arbeta under 

helgen 

Antal timmar 

övertid (antal 

timmar utöver 

maximala 

ordinarie 

arbetstid). + antal 

timmar som 

personen ska 

arbeta under 

helgen 

Arbetade 

deltagaren mer än 

vanligtvis denna 

vecka 

Deltagare 1 40 48,5 + 1-2 8,5 + 1-2 Nej 

Deltagare 2 40 44,5 + 1 4,5 + 1 Nej 

Deltagare 3 40 41 1 Nej, brukar arbeta 

fler timmar per 

arbetsvecka 

Deltagare 4 32 (sjukdom en 

dag) 

40 +1-3 8 + 1-3 Nej 

Deltagare 5 40 40 + 1 -2  0 + 1 - 2 Nej 

Deltagare 6 BORTFALL 

Deltagare 7 40 50,5+3 10,5 + 3 Nej, brukar arbeta 

fler timmar 

Deltagare 8 BORTFALL 

Deltagare 9 40 45+1-2 4+1-2 Nej 

Deltagare 10 40 58 + 8 18+8 Nej 

Deltagare 11 32 (ledig under 

långfredag) 

33 + 0 1 Nej, arbetar färre 

timmar än vanligt 

Deltagare 12 BORTFALL 

Deltagare 13 32 (ledig under 

långfredagen) 

29,5 - Nej, brukar arbete 

mer 

Deltagare 14 32 (ledig under 

långfredagen 

30 - Nej, brukar arbeta 

fler timmar 

Deltagare 15 40 30 - Nej, brukar arbeta 



 

xiii 

fler timmar 

Deltagare 16 40 59 + 4-6 19 + 4-6 Nej 

Deltagare 17 BORTFALL 

Deltagare 18 BORTFALL 

Deltagare 19 32 29 - Nej 

Deltagare 20 32 (annandag 

påsk ledig) 

32 + 1 0 + 1 Nej, brukar arbeta 

fler timmar 
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Bilaga 4: Hur svarsfrekvensen räknades ut 
 

 


