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Flexibilitet är ett begrepp som under senare år har kommit i fokus i arbetslivet. I vår studie 
har vi valt att undersöka tidsflexibilitet. Vårt syfte var att genom en kvalitativ undersökning 
gjord på fyra kvinnor med symbolanalytiska tjänster söka svar på hur tidsflexibilitet påverkar 
deras livsbalans. Frågeställningen var: Hur påverkar tidsflexibiliteten våra respondenters 
balans mellan deras arbete och deras övriga tid? På vilka sätt drar våra respondenter gränser 
mellan arbetet och deras övriga tid för att uppnå en god livsbalans samt motverka stress? Hur 
kombinerar våra respondenter sitt hemarbete med deras tidsflexibla arbeten? Fyra olika 
teman användes vid analysen, vilka var arbetstidsflexibilitet, stress och livsbalans. Resultatet 
visade att inför deadlines och i ett obegränsat flexibelt arbete påverkar arbetet våra 
respondenters livsbalans på så sätt att deras övriga tid minskar. Under lugnare perioder var 
inte påverkan lika tydlig. Samtliga respondenter drar gränser mellan arbete och övrig tid. De 
avsätter tid för träning och resor. Gränsdragning som gäller teknik och att vara tillgänglig 
varierar dock bland våra respondenter. Hur våra respondenter kombinerar sitt hemarbete 
varierar beroende på vilken livssituation de befinner sig i. De som lever i sammanboende har 
en tydlig struktur av hemarbetet, medan hon som lever ensam och som också har det mest 
obegränsade arbetet har en mer avslappnad attityd till hemarbetet. 
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ABSTRACT 
 
Title: Working Time Flexibility & Life Balance, a study of how four women experience 
 the relationship between work and their other time 
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Flexibility is a concept that in recent years has come into focus in the workplace. In our study 
we have chosen to examine the time flexibility. Our view was that through a qualitative study 
of four women with the symbol of analytical services looking for answers to how time 
flexibility affects their life balance. The issue was: How does our respondents balance 
between their work and their other time affect of time flexibility? In what way do our 
respondents draw boundaries between work and their other time in order to achieve a good 
balance of life and combat stress? How combine our respondents their housework with their 
time flexible work? Four different themes were used in the analysis, which were flexible 
working hours, stress and life balance. The results showed that before the deadlines, and in 
unlimited flexible work it affects the work of our respondents life balance so that their 
remaining time decreases. During quieter periods there was not as clear impact. All 
respondents draw boundaries between work and rest time. They set aside time for training 
and traveling. A boundary so as technology and how available for work they are during other 
time varies among our respondents. How our respondents combine their housework varies 
depending on the life situation they are in. Those who live in cohabitation have a clear 
structure of the housework, while she who's living alone and who also has the most unlimited 
work has a more relaxed attitude to housework. 
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1 Inledning 
 
Det sägs att vårt samhälle allt mer har ändrat karaktär de sista decennierna. Från att ha haft 
prägeln av ett typiskt industrisamhälle som utmärktes av regler, strikta arbetsuppgifter, 
arbetsdisciplin, massproduktion och en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Till att ha gått in 
i en ny era som utmärks av större frihet i arbetet, mer eget ansvar och en suddigare gräns 
mellan arbete och fritid. Den nya eran har fått många namn att bära bland annat 
informationssamhälle, servicesamhälle och kunskapssamhälle (Giddens, 1993:331). Hälsa, 
utbildning och kultur har blivit viktiga riktmärken på hur vår levnadsstandard bedöms i 
dagens samhälle. Ytterligare ett begrepp som förts in resonemanget om den nya eran är 
flexibilitet. Vad betyder Flexibilitet? Idag har ordet många olika betydelser men 
ursprungligen kommer det från engelskan. Det menar till ett träds förmåga att kunna stå i 
vind och ge efter och samtidigt kunna räta upp sig (Sennett, 1999:67). Det är en vacker 
iakttagelse av ett träd. Trädet är vackert och starkt. Om man istället iakttar människan och 
jämför oss med trädet kan man se tydliga skillnader. Människan tenderar att slås ned och 
kuvas av flexibilitet. Det är inte bara vindpustar vi skall stå emot det är så mycket mer. 
Såsom tillfälliga relationer, snabba förändringar, ny kunskap, familjen och privatlivet.  
  
En definition av flexibelt arbete beskrivs av Allvin m fl i boken Gränslöst arbete, Författarna 
kallar det för flexibilitet genom förtroende. (Allvin m fl, 2006:30). Flexibilitet genom 
förtroende ställer krav på individens egen förmåga att kunna planera och utföra sina 
arbetsuppgifter (Allvin m fl, 2006:43). Den sortens flexibilitet är oberoende av vad man 
brukar hänvisa till tid och rum. Med det menas att det finns möjlighet till distansarbete samt 
att kunna tänja på arbetsdagens tidsram. Den grupp människor som utövar flexibilitet genom 
förtroende är främst de som arbetar med symbolanalytiska tjänster (Hansen & Orban, 
2002:23). Reich skriver i sin bok Arbetsmarknad inför 2000-talet, om symbolanalytiska 
tjänster. De kännetecknas genom arbetsuppgifter som fokuserar på att lösa och identifiera 
problem. Tjänsterna köpes och säljes världen över. Varorna man handlar med är inte 
standardiserade utan symboliseras av siffror, kommunikation och visuella framställningar 
(Reich, 1994:157). De som arbetar med sådana tjänster har oftast eftergymnasial utbildning. I 
vissa sammanhang anses de som arbetar med symbolanalytiska tjänster som vinnare i det nya 
samhället (Hansen & Orban, 2002:24). Å ena sidan efterfrågas symbolanalytikernas tjänster 
oavsett vart i världen de befinner sig oberoende av en geografisk närhet eftersom 
informationen enkelt kan överföras med hjälp av IT. Å andra sidan sätter 
arbetstidsflexibiliteten höga krav på denna grupp människor eftersom de själva står för 
planering av sin arbetstid och därmed också måste själva dra gränsen mellan arbete och övrig 
tid. När dessa två sfärer går samman alltmer riskeras en konflikt i livsbalansen som skapar 
stress, arbetsdagarna blir längre och fritiden blir kortare (Sennett, 1999:31).  
 
En debatt som det diskuteras mycket kring rör de stora förändringar som skett på 
arbetsmarknaden sedan femtiotalet. Det syftar på kvinnans övergång från att tidigare varit 
hemmafru till att bli lönearbetare. Samt svårigheten för dem att känna en tillfredsställelse 
med deras balans i livet då det generellt förväntas av kvinnan att ändå sköta större delen av 
hemarbetet (Ahrne m fl, 1996:295). Eftersom allt fler kvinnor väljer att satsa på en karriär 
idag ligger det i vårt intresse att undersöka hur kvinnor upplever sin livsbalans och hur de 
sätter gränser mellan arbete och övrig tid. Vilka konsekvenser blir det av en sådan situation? 
Det är det som uppsatsen nedan fortsättningsvis kommer att handla om. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att studera upplevelser av arbetstidsflexibilitet. Genom en 
kvalitativ undersökning gjord på fyra kvinnor med symbolanalytiska tjänster vill vi söka svar 
på hur deras arbetstidsflexibilitet påverkar deras livsbalans. 
 
1.2 Frågeställning 
 

 Hur påverkar tidsflexibilitet våra respondenters livsbalans, dvs. mellan deras arbete 
och deras övriga tid? 
 

 På vilka sätt drar våra respondenter gränser mellan arbetet och deras övriga tid för att 
uppnå en god livsbalans samt motverka stress? 
 

 Hur kombinerar våra respondenter sitt hemarbete med deras tidsflexibla arbeten? 
 
 

1.3 Disposition 
 
I vår inledning presenteras bakgrunden till de ämnesområden som uppsatsen utgår från vilka 
är tidsflexibilitet och livsbalans. En beskrivning av hur det nya arbetslivet kräver en mer 
flexibel attityd. Därefter följer en presentation av studiens problemformulering. En definition 
av livsbalans, arbetstidsflexibilitet och övrig tid redovisas. De tidigare forskningar och teorier 
som används för att bearbeta och analysera det insamlade materialet redogörs. Kapitel fyra 
behandlar metod och metodiska överväganden. Efter detta presenteras studiens resultat som 
efterföljs av ett analytiskt avsnitt där vi förtydligar vad som sagts med hjälp av vår teoretiska 
utgångspunkt. Sista kapitlet innefattar en diskussionsdel med sammanfattande slutsats. 
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2. Tidigare forskning/teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt avser vi att presentera teorier och tidigare forskning som ökar vår förståelse för 
det valda ämnet. Avsnittet kommer att förtydligas med hjälp av teorier som hjälper oss att 
förklara den gränsdragning som våra intervjupersoner gör mellan ett tidsflexibelt arbete och 
en deras övrig tid för att vidare skapa en livsbalans. Teorierna vi har valt att styrka vår text 
med kommer i huvudsak från Allvin m.fl. och Anne Grönlund. 
 
Kvinnor har överlag mindre arbetstidsflexibilitet än vad män har (Grönlund, 2004:115). De 
kvinnor som har arbetstidsflexibilitet är oftast personer med symbolanalytiska tjänster som 
har högre utbildning, akademikeryrken eller chefspositioner. Tidsflexibilitet anpassas efter 
organisationens behov och styrs i regel inte av individens behov. Alltså det spelar ingen roll 
om individen har barn eller tyngre hemarbete, det är inget skäl till att få mer flexibla 
arbetstider.  
 
Grönlund menar att forskning kring flexibel arbetstid och hur det påverkar vår balans mellan 
arbetstid och övrig tid är bristfällig. Trots den debatt som har kretsat kring begreppet 
flexibilitet i arbetsliv. Huvuddelen av den forskning som har bedrivits kring flexibilitet har 
utgått från organisationens perspektiv. Att vara en flexibel organisation har blivit nödvändigt 
för att kunna anpassa sina produkter eller tjänster till de krav på förändring som råder på 
marknaden. Ur organisationens perspektiv anses flexibilitet gynna individen på så sätt att det 
ska befria individen från detaljstyrda arbetsbeskrivningar och kollektivism. Det ska också 
gynna individen på så vis att den lättare kan hantera tidspress och därmed kombinera karriär 
och familjeengagemang på ett tillfredsställande sätt. Andra forskare har satt sig emot dessa 
slutsatser angående flexibilitet och utgått mer från individens perspektiv. De visar upp resultat 
på att flexibelt arbete gör det svårare att kombinera arbete med familjeengagemang och att det 
kan leda till stress då det ställs större krav på individen att själv planera sin tid. (Grönlund, 
2004: 13-15).   
 
I vår uppsats utgår vi från individperspektivet och kommer främst att fokusera på hur man 
kombinerar sitt arbete med övrig tid, och hur man strukturerar upp gränserna mellan dessa 
båda sfärerna 
 
 
2.1 Arbetstidsflexibilitet 

Arbetet har fått en ny innebörd för människan och mycket har förändrats sen det 
förindustriella och det industriella samhället. Arbetaren har gått från hantverkare och 
industriarbetare till kunskaps- och servicearbetare. Gamla traditioner, regler och normer som 
tidigare regerat arbetslivet har idag alltmer luckrats upp. Traditionella sätt att styra arbetslivet 
har fått bana väg för en mjukare, mer demokratisk och mer flexibelt tänk. I det 
servicesamhälle vi lever idag eftersträvar vi ett arbete/yrke som är bra och meningsfullt. Vi 
vill utvecklas och ha variation, detta är även något godtyckligt i samhället. Den flexibla 
kapitalismen innebär en marknad som är anpassningsbar. Det är tillfälliga projekt, 
korttidsanställning och arbetstidsflexibilitet som gäller. Detta är något som Sennett skriver i 
sin bok När karaktären krackelerar (1998). Han tar upp ”no-long-term” – 
kortsiktighetsprincipen, där han menar att anställningar ersätts av projekt, olika 
uppdragsområden med specifika kortsiktiga arbetsuppgifter. De nya kraven på oss är att våga 
ta risker, vara flexibla, öppna för förändringar, jobba bra i teamwork, samt vara 
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självreglerande. Dessa nya arbetslivsförhållanden leder till att gränserna mellan arbete och 
övrig tid suddas alltmer ut, det är affärsmiddagar, träning med jobbet, och många fler saker 
som binder upp ens tid till arbetet (Sennett, 1999: 35-36). Några andra som tar upp faktorer 
som rör gränsen mellan arbete och övrig tid är Allvin, m fl.  De menar på att vi tar med oss 
arbetet hem och hemmet till arbetet vilket leder till att dessa två sfärer tenderar att flyta 
samman. Det är heller inte sällan som bristen på gränsdragning mellan arbete och övrig tid 
backas upp av arbetsgivaren, eftersom det anses som positivt med engagemang och 
kreativitet. (Allvin m fl, 2006:168-169). 

Flexibla arbetstider kan både ses som positivt och negativt. Å ena sidan får individen bättre 
möjligheter och en frihet att själv få en god balans i livet, å andra sidan kan den också 
desorientera människor i tillvaron. Som tidigare nämnt måste människan ta större ansvar för 
den egna tiden. Den extratid och högre grad av balans som arbetstidsflexibilitet ämnar bidra 
med kan alltså istället ha begränsande effekter (Sennett 1998:67-68). 
   
En person som Sennetts beskriver i sin bok är Rose som byter ut sin arbetsplats från sin pub 
till en plats i ett stort reklamföretag. Efter ett år på reklambyrån återvänder hon tillbaka, även 
om hon gjorde ett bra jobb kände hon att hon inte riktigt passade in. Hon beskriver det som 
om hon inte längre visste var hon stod och vad hon hade. Hon fick ingen förankring i 
yrkesmiljön. Från att tidigare ha haft sina fasta rutiner med att servera hamburgare, drinkar 
och öl till sina gäster hade hon enligt henne själv en gammal hederlig arbetsmoral. Hon 
jobbade mot ett mål som var att spara till sina döttrars framtid och till sin egen pension. På 
reklambyrån växte en helt annorlunda arbetsmoral fram, snabba projektbyten skapade stress 
hos Rose som hade svårt att acklimatisera sig till det nya mer flexibla arbetssättet. Alla 
tillfälliga relationer gjorde att Rose kände förvirring. Man skapar nya kontakter som man vet 
bara är tillfälliga till nästa projekt. Rose fick hela tiden börja om från ruta ett och kunde därför 
aldrig glädjas åt det färdigställda resultatet. Detta kan skapa prestationsmänniskor och en sorts 
låtsasgemenskap (Sennett 1998:150). 
 
I artikeln ”Flexible Times: Dynamics and Consequences of Company Strategies for 
Flexibility” skriver Håkansson och Isidorsson bland annat om hur arbetstidsflexibiliteten 
tillämpas. Det framkommer av artikeln att resultatet av arbetstidsflexibilitet ofta blir längre 
arbetsdagar eller veckor vid toppar, men inte lika ofta kortare arbetsdagar eller veckor i 
perioder då det är mindre att göra (Håkansson & Isidorsson, 2003:142). Forskning visar att 
det finns hög osäkerhet hos individer som tillämpar arbetstidsflexibilitet som handlar främst 
om när de ska arbeta fler timmar än vanligt. Det kan få konsekvenser som påverkar hälsan. 
Det kan bland annat visa sig genom sömnsvårighet, ängslan, magont och stress.  
 
Det finns ett samband mellan de anställdas arbetsuppgifter och deras vilja att acceptera fler 
arbetstimmar (Håkansson & Isidorsson, 2003:140). De anställda som har enklare 
arbetsuppgifter tenderar till att inte vara villiga att arbeta mer än åtta timmar om dagen. 
Anställda med mer självständiga arbetsuppgifter är mer villiga till att arbeta längre dagar. Då 
de oftast har mer ansvar över arbetet. 
 
Hur flexibiliteten upplevs beror på vilka krav individen känner att hon har på arbetet och 
under övrig tid. Hur det hanteras beror mycket på vilket stöd och vilken kontroll man har över 
sin tillvaro samt, vilken grad av flexibilitet man står inför i sitt arbete (Grönlund, 2004:162). 
Anne Grönlund använder begrepp som ”obegränsad flexibilitet” och ”begränsad flexibilitet” 
för att lättare kunna förklara sitt resultat. Hon menar att obegränsad flexibilitet förstärker 
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konflikten mellan arbete och övrig tid medan begränsad flexibilitet dämpar konflikten mellan 
arbete och övrig tid. 
 
2.2 Stress  
 
I Sverige som i många andra länder i Europa anses arbetet vara en stor del av individens liv. 
Arbetet ses inte endast som en källa till att tjäna pengar. Genom att arbeta höjs individens 
självkänsla samt att det hjälper individen att känna stabilitet och struktur som är viktiga 
faktorer för en människas psykologiska situation. Genom att arbeta följer människan de 
normer och förväntningar som samhället ställer på individen. I gengäld skall samhället kunna 
bidra med möjligheter till arbeten som har rimliga villkor (Giddens, A. 2003:326).   
 
I och med det nya arbetslivet där speciellt symbolanalytiska tjänster präglas av flexibilitet, 
tvingas människan själv bestämma när, var och hur denne skall utforma sitt arbete. 
Konsekvenserna kan skapa en osäkerhet av hur mycket som krävs av arbetaren. Flexibilitetens 
syfte som är att öka självständigheten och hjälpa människan att kontrollera balansen över den 
övriga tiden och arbetet kan alltså istället ha motsatt effekt. Vilket kan i vissa fall leda till att 
personen arbetar mer än vad den skulle ha gjort annars (Allvin m fl. 2006:149). Att arbeta mer 
och längre pass skapar en viss stress och obalans i livet. Många gånger kan det vara 
människan själv som låter det egna intresset för arbetet komma i vägen för livet utanför.  
 
I studier som gjorts visar det oftast på människor med arbeten som är i stor grad självständiga 
samt högt belönande. Arbetare som använder sig av datorer och mobiltelefoner tenderar att 
bära med sig dessa arbetsverktyg till hemmet och på så sätt slutar man aldrig jobba för dagen. 
Med andra ord ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet (Allvin m. fl. 2006:150).  
 
2008, utkom SCB1 med artikeln ”Brist på inflytande ger ökad stress”. I undersökningen 
finner man att anställda med enklare arbetsuppgifter upplever att de har mindre inflytande på 
deras arbetstider medan tjänstemän med mer självständiga arbetsuppgifter upplever att de 
lättare själva kan styra sina arbetstider. Det resultatet stämmer överrens med Håkanssons och 
Isidorssons resultat (Håkansson & Isidorsson, 2003:140). SCB:s undersökning visar vidare att 
de som har större inflytande över sina arbetstider känner av mindre stress och kan lättare 
pussla ihop livets alla delar.  
 
Balans mellan egenkontroll, aktivitet samt socialt stöd är nödvändigt för att minska riskerna 
för ohälsa och stress. Allvin m fl menar på att människor som besitter balansen mellan krav 
och kontroll kommer även i framtiden att hantera perioder av svårigheter på ett lättare sätt än 
om man inte hade den jämvikten (Allvin m fl. 2006: 140-141). 
 
2.3 Livsbalans 
  
I vår studie utgår vi från Allvins definition av livsbalans: 
 

… balans följer av hur relationen mellan arbetet och övrig tid är ordnad och hur 
man följaktligen har valt att leva sitt liv (Allvin, m fl. 2006:128). 

 

                                         
1Statistiska Centralbyrån, är en central förvaltningsmyndighet för officiell statistik. 
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Allvin m. fl. skriver i boken ”Gränslöst Arbete” om hur konflikt mellan arbetet och övrig tid 
kan leda till ohälsa och ökad stress. Med övrig tid menar vi all den tid som vi inte ägnar oss åt 
betalt arbete. Motsvarigheten till det är att balans i livet bidrar till välmående och ses som 
skydd mot sjukfrånvaro, depressioner och stress (Allvin m fl. 2006:128). Dock finner man 
svårigheter i vad det är som utgör upplevelsen av en konflikt eller balans, det är individuellt. 
En person kan välja arbetet i första hand och är bekväm med att privatlivet anpassar sig efter 
det. Andra kan tycka att livskvaliteten är hög om privatlivet ställs i första rummet och arbetet 
får anpassas efter vilket liv man väljer att leva.  
 
Anne Grönlund undersöker i vilken utsträckning män respektive kvinnor får ut de positiva 
aspekterna ur ett tidsflexibelt arbete. Det framställs ofta i debatten att ett tidsflexibelt arbete 
underlättar att få ihop pusslet mellan arbete och fritid som vi nämnt ovan men också att det 
ökar jämställdheten mellan kvinnor och män både utanför och i hemmet (Grönlund, 
2004:100). Det påståendet är intressant då det ifrågasätts från olika håll med argumentet att 
kvinnans roll i hemmet är så starkt rotat i traditionen. En undersökning från SCB som kallas 
för ”På tal om kvinnor och män” visar att en kvinna ägnar mer tid åt hemarbete i ett 
sammanboende än vad de gör när de lever ensamma. Det gäller både med och utan barn 
(SCB, 2004). Även om män och kvinnor har lika krav från arbete och fritid finns det tidigare 
forskning som visar att kvinnor upplever en starkare känsla av stress än män när det handlar 
om att får ihop arbete och övrig tid för att uppnå balans i livet (Grönlund, 2004:155). 
 
2.2.1 Expansionshypotesen och belastningshypotesen 
Diskussion om hur vi upplever olika roller i våra liv har resulterat i två motsatta hypoteser, 
expansionshypotesen och belastningshypotesen (Grönlund, 2004:153). Expansionshypotesen 
hävdar att desto fler roller i livet vi tar för oss och desto fler utmaningar vi antar, ger oss en 
ökat psykisk hälsa. Detta argument grundar sig i att med expansionshypotesen får vi en 
stabilare ekonomi eftersom ett arbete med fler åtaganden möjligen kan leda till en högre 
inkomst och ett större socialt stöd. Med större socialt stöd i detta sammanhang menas att flera 
åtaganden i livet bidrar till ett större socialt nätverk. Belastningshypotesen går emot dessa 
argument och säger att fler roller både i arbetslivet och den övriga tiden leder till rollkonflikt 
och stress (Grönlund, 2004:153). Dessa två rakt motsatta hypoteser uppfattas som omoderna. 
Den modernare forskningen menar på att en blandning av de båda hypoteserna är nödvändig 
för att uppnå en god psykisk hälsa hos oss.  
 
2.2.2 Gränsdragningsteori 
Forskning har hittills allt för ofta behandlat arbete och övrig tid var och en för sig  
(Allvin, m fl, 2006:131). Detta går inte längre att göra då den gemensamma traditionen i 
samhället har ersatts av den individuella planeringen. Detta gäller främst för dem som har ett 
flexibelt arbete, där planering av både arbete och övrigt liv måste göras parallellt för att uppnå 
en livsbalans. 
 
Att själv organisera sitt liv medför individuella strategier för att på bästa sätt sätta gränser 
mellan arbete och övrigt liv. Den vanligaste strategin som människan tenderar att använda sig 
av är att helt enkelt bestämmer tider då den arbetar och då den ägnar sig åt övrig tid (Allvin, 
m fl, 2006:123). Hur man drar gränser mellan arbete och övrig tid skiljer sig åt beroende på 
vad som passar individen bäst. Det finns olika tekniker för hur man kan dra gränser som 
bidrar till balans i livet.  
  
För att analysera och beskriva de processer som utförs för att få en livsbalans i livet har vi 
använt oss av en teori. Teorin delas upp i sex punkter vilka är tidsekonomi, kontrasterande 
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aktiviteter, familjemedlemmar, sociala aktiviteter, symboliska aktörer samt 
informationstekniken (Allvin, m fl, 2006:124). Vi har använt oss av gränsdragningsteorin och 
applicerat den på vår studie kring de fyra kvinnorna för att få en förståelse för hur de på bästa 
sätt planerar sitt flexibla arbete med övrig tid och uppnå en livsbalans: 
  
 

• Tidsekonomi 
I arbetslivet är det vanligast att man får konstant lön oberoende av belastning, eller så får 
arbetstagaren lön efter prestation. Då blir det ofta att mer tid läggs på arbete vid deadlines. 
Det som görs i hemmet är helt skilt från båda ovan styrningar. Istället styrs individens övriga 
liv av bestämda uppgifter som skall göras. Det blir då två skilda tidsekonomier. När man 
arbetar i hemmets tidsekonomi upplevs det att man är lediga från sitt arbete eftersom den 
tidsekonomin är så olik arbetets tidsekonomi. På så sätt skiljs arbete mot övrig tid. 
 

• Kontrasterande aktiviteter 
Många tenderar till att ha svårt att hitta ett lugn efter arbetet hemma med familjen. Istället vill 
de bryta sina tankebanor tvärt genom att utöva en aktivitet som kräver uppmärksamhet, 
kontrasterande aktiviteter. (Allvin, m fl, 2006:124). Det kan handla om fysisk träning, snickra, 
eller att gå en matlagningskurs.  
 

• Familjemedlemmar 
Att anpassa sig efter familjemedlemmar utgör en tydlig gränsdragning då människor gärna 
vill vara lediga tillsammans och avsätter tid därefter (Allvin, m fl, 2006:124).  
 

• Sociala aktiviteter 
Sociala aktiviteter kan fungera som en vågskål i människors liv (Allvin, m fl, 2006:125). 
Genom att bestämma tid för en aktivitet med andra tvingar aktiviteten individen att ta ledigt 
och ägna sig åt annat än arbete. Det kan vara att man träffar vänner för brunch varje söndag 
eller att man träffar bekanta och har en bokklubb tillsammans en gång i veckan. 
 

• Symboliska markörer 
Vilka symboliska markörer som används för att dra gränser mellan arbete och övrigt liv är 
väldigt individuellt. Det kan vara att man hanterar två kalendrar (Allvin, m fl, 2006:125). Ett 
för arbetet och ett för det övriga livet. Det nämns även att kläder kan spela en stor roll. Att det 
finns en tydlig skillnad mellan vilka kläder man använder i arbetet och de kläder som används 
på övrig tid.  
 

• Informationsteknik 
Tekniken har kommit att betyda mycket för människan både i arbetet och under övrig tid. 
Men det går ändå att sätta gränser med informationsteknik. Exempelvis kan endast vissa 
internetsidor vara tillgängliga när man skall ägna sig åt övrig tid (Allvin, m fl, 2006:125). 
Man kan ha två datorer, då den ena endast används för arbete. För att avgränsa sig ytterligare 
kan man också stänga av sin mobiltelefon när man inte vill bli störd med arbetsrelaterad 
information. 
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3. Metod 
 
Studien använder sig av en kvalitativ intervjumetod, då hänsyn tagits till frågeställningarna 
och syftet. Syftet i studien har varit att hitta mönster om hur ett antal individer förhåller sig till 
den uppluckrade gränsen mellan arbetsliv och privatliv samt att förstå vilka metoder de 
använder sig av för att sätta gränser mellan arbetsliv och övrigt liv. För att nå den kunskapen 
ansåg vi kvalitativa intervjuer som en lämplig metod för oss att använda sig av. Vår syn på 
kunskap har inspirerats av hermeneutiken som kännetecknas av att kunskap skapas mellan 
forskare och intervjupersonen, där forskaren redan vid intervjutillfället tolkar och ställer 
frågor för att säkerställa sin tolkning (Kvale, 1997:49). 
 
Redan från start har ett intresse legat för att skriva en uppsats om kvinnor och deras relation 
mellan arbete och övrig tid. Vi började därefter leta efter intervjupersoner och bestämde 
samtidigt att vi skulle genomföra en deskriptiv och analytisk studie om hur fyra kvinnor 
uppfattar deras livsbalans och hur de sätter gränser mellan arbete och övrigt liv. 
 
Vi har i nedanstående text redogjort för vårt tillvägagångssätt i studien. Hur vi gick till väga 
för att hitta vilka kvinnor vi valt att intervjua och hur vi tänkt kring vår intervjuguide. Den 
plats som valts för intervjuerna motiveras för. En redogörelse för vilken analysmetod som 
används i studien görs. Slutligen tas de etiska aspekterna upp och vi rundar av metod avsnittet 
med en diskussion om de positiva och negativa aspekterna av den valda metoden. 
 
 
3.1 Urval av respondenter 
 
I en kvalitativ studie är det inte av betydelse att urvalet är representativt i statistiskt betydelse, 
utan att de ger en relevant betydelse utefter studiens syfte och frågeställning (Trost, J 
2005:117). I denna studie har det gjorts ett aktivt urval av intervjupersoner utifrån egna 
erfarenheter om vad som var relevant för studien.  
 
De respondenter som har medverkat i studien har gemensamma variabler som att de alla 
innehar en symbolanalytisk tjänst som medför en flexibel tillvaro. De arbetar alltså i yrken 
vars karaktär är att använda kunskap och kreativitet. Arbetet medför eget ansvar i vilket rum 
de utför arbetsuppgifterna och vilken tid de väljer att disponerar till arbete, detta bidrar till den 
flexibla tillvaron. Respondenterna är alla kvinnor runt trettio år och har eftergymnasial 
utbildning. Att urvalet är avgränsat till kvinnor är ett avsiktligt val för att begränsa studien. I 
annat fall hade en jämförelse mellan könen varit ofrånkomlig. Anledning till att 
respondenterna har eftergymnasial utbildning beror på att i en typiskt symbolanalytisk tjänst 
krävs det i regel en högre utbildning. För att skapa variation i urvalet har respondenterna 
skilda arbetsplatser och arbetsuppgifter samt olika livssituationer (Trost, 1997:117). Det 
slumpades dock så att ingen av de medverkande har några barn. 
 
Vi kom i kontakt med våra respondenter via personliga kontakter, viktigt att tillägga är att vi 
innan intervjutillfällena inte hade träffat någon av dem vid något tillfälle. Vi valde att utföra 
fyra intervjuer, eftersom få genomförda intervjuer är mer värdefulla i en kvalitativ studie än 
flera mindre väl utförda intervjuer (Trost, 1997:123). Den första kontakten vi fick med våra 
respondenter, var genom e-post meddelande som vi sände ut. Alla fyra accepterade vår 
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önskan vid första tillfrågan och tid bestämdes för intervju. Därefter skickades ett missivbrev2 
ut för att ytterligare ge information om vad studien handlar om. 
 
 
3.2 Datainsamling 
 
Som nämnts inledningsvis i metodavsnittet används kvalitativa intervjuer för att samla in det 
empiriska materialet. Tid och plats för intervjuerna bestämdes av respondenterna för att göra 
det så smidigt för dem som möjligt. De fick dock inte välja att intervjuerna skulle utföras 
hemma hos intervjuarna (Trost, J. 2005:44). Eftersom det då finns en risk att respondenten 
kan känna sig underlägsen. Vid intervjutillfällena användes två olika hjälpmedel, dels av en 
intervjuguide3 och dels av en bandspelare.  
 
I förväg hade det konstruerats en intervjuguide utefter olika teman samt ett antal frågor om 
respondentens bakgrund.  Under varje tema fanns några underrubriker som helst skulle lyftas 
fram i intervjun så inte viktiga delar skulle utebli. En intervjuguide används i kvalitativa 
intervjuer för att undvika standardiserade frågeformulär (Trost, 1997:19-20) 
Intervjupersonerna ska så långt som möjligt själva få styra vad de vill lyfta upp under 
intervjutillfället. Det andra hjälpmedlet var en bandspelare. Det användes för att minimera 
risken att tappa fokus på respondenten genom att anteckna. Att läsa in och tolka respondenten 
redan vid intervjutillfället var värdefullt för den slutgiltiga analysen. 
 
Under arbetets gång med vår uppsats ansåg vi oss behöva göra kompletterande intervjuer. Vi 
utformade ytterligare en intervjuguide4 med tilläggsfrågor.  
 
3.3 Analysmetod 
 
Efter det att vi gjort klart våra intervjuer och skrivit ut dem har vi analyserat vårt material 
utifrån en metod som kallas för meningskoncentrering. Fördelar med den är att den kortar ner 
intervjun till det väsentliga, och det kan göras ett urval av det som sägs för att kunna matcha 
vårt syfte. Det finns risker med denna analysmetod, vilket är att urvalet blir väldigt subjektivt 
och det finns risk att viktig information uteblir. När materialet analyseras utifrån denna metod 
utgår man från fyra faser. Först lästes materialet igenom ett par gånger. Vidare koncentrerades 
det på specifika meningsenheter som togs direkt från intervjupersonen. I den tredje fasen 
bestämdes vilka teman som har använts. Sist förklaras de teman som valts genom att ställa 
motfrågor (Kvale, 1997:177) 
 
Att använda meningskoncentreringsmetoden i studien visade sig vara fördelaktigt då 
materialet från intervjuerna var omfattande. Vi bedömde att det var en användbar metod i 
analysen då vi fick fram tre tydliga teman: arbetstidsflexibilitet, stress, livsbalans. 
  
3.4 Etiska ställningstaganden 
 
I det missivbrev som skickades ut till samtliga intervjupersoner lyftes etiken i studien upp. 
Syftet med det var att upplysa om vilka rättigheter de har gentemot undersökningen. Etiken i 

                                         
2Se bilaga 2 
3Se bilaga 1 
4Se bilaga 3 
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denna uppsats utgår ifrån fyra huvudregler (www.vr.se). Det är informationskravet, 
samtyckandeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 

• Informationskravet 
Med informationskravet menas att respondenterna fick information om undersökningens syfte 
och vad som förväntades av henne innan intervjutillfället. Information om att det var frivilligt 
att medverka och att det gick att avbryta intervjun under tiden förmedlades också.  
 

• Samtyckekravet 
Samtyckeskravet innebär att det skall ske ett tydligt medgivande från respondenterna att de 
frivilligt ställer upp. Det blev aldrig oklart i detta sammanhang då alla fyra tydligt i en 
skriftlig e-post meddelande gav sitt medgivande.  
 

• Konfidentialitetskravet 
Studien fyller upp konfidentialitetskravet genom att respondenterna erbjuds anonymitet i 
uppsatsen. Det ska inte på något sätt av utomstående kunna identifiera vilka individer som har 
medverkat i studien.  
 

• Nyttjandekravet. 
Det sista kravet som har uppfyllts i denna uppsats är nyttjandekravet. Det material som är 
insamlat kommer inte på något sätt användas i ett annat sammanhang. 
 
 
3.4 Metoddiskussion  
 
Under rubriken metoddiskussionen kommer vi att lägga fram fördelar och nackdelar med de 
metoder och avgränsningar som skett under arbetet med studien. 
 
I forskningssammanhang är validitet och reliabilitet viktiga begrepp. Med validitet menas i 
vilken grad studien mäter det den avser att mäta, medan reliabilitet avser studiens 
tillförlitlighet (Trost, 1997:99-100). Att det går att göra om studien och få samma resultat. 
Reliabilitet är mest relevant i kvantitativ forskning medan validitet är det centrala i en 
kvalitativ forskning eftersom syftet inte är att söka generella förklaringar utan att få kunskap 
om hur de som deltar i studien uppfattar sin verklighet. För att studien ska vara trovärdig 
kommer vi här nedan att motivera och förtydliga de val vi gjort i studien. 
 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom det ger oss möjlighet till att nå en  
djupare kunskap om intervjupersonernas behov och tankar kring livsbalans och 
gränsdragningar. En kvantitativ metod hade inte gett samma djup i kunskapen.  Där hade 
frågorna varit totalt styrda av oss och risken för att ställa fel frågor hade varit stor. Risken 
finns även vid kvalitativa intervjuer vilket vi har varit medvetna om. Vi har i den mån det gått 
inte styrt våra respondenter under intervjutillfället, för att istället låta dem prata om det de 
tycker är viktigt just för den anledningen att inte missa viktig information. Det är mycket 
möjligt att ett annat förhållningssätt hade gett andra svar, det är ett en problematik som är svår 
att undvika. Vi bedömde att bästa sätt var att använda våra teman som utgångspunkt i vår 
intervjuguide som är genomgående i studien. 
 
Möjligen hade vi kunnat få intervjupersoner från ett och samma företag om vi hade skickat ut 
förfrågningar. Det var ett medvetet val att inte gör på det sättet eftersom vi ville ha variation i 
vårt urval. Tack vare att olika yrken bidrar med en bredare förståelse. Samt att variationen på 
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dessa kvinnors yrken kan påvisa olika förutsättningar för det ämne vi valt att studera.  
Ytterligare ett motiv varför vi valde att inte använda oss av ett företag var att undvika risken 
med att respondenterna skulle känna att det de sa skulle läsas av deras chefer och därför inte 
svara helt ärligt. Vi begränsade studien till kvinnor då vi främst var intresserade av hur 
kvinnor upplevde situationen mellan arbete och övrig tid men också för att undvika en 
jämförelse mellan kvinnor och män. Det hade då blivit en för omfattande studie för vårt 
ändamål. 
 
Vid intervjutillfällena försökte vi att ställa öppna frågor till intervjupersonerna och få dem att 
känna sig bekväma för att de på ett avspänt sätt skulle ge oss svar på våra frågor. Det gjorde 
vi för att försöka få så ärliga svar som möjligt. Dock fick vi känslan vid ett par tillfällen att 
intervjupersonerna blev osäkra på om de svarade oss på rätt sätt. Samtliga frågade ibland om 
de svarade bra eller om de svarade rätt. I dessa situationer finns inga bra eller dåliga svar och 
inte heller finns det rätt eller fel svar. Tveksamhet hos den intervjuade uppstår då denne inte 
vet om hennes svar är rätt eller riktigt, det kan till exempel ha att göra med att vi som 
intervjuare uppfattades som experter i ämnet. (Trost, 1997:85). 
 
Vi valde att använda oss av ljudinspelning vid intervjutillfällena. Vi är medvetna om att det 
kan skapa nervositet hos intervjupersonen eftersom det blir en situation som de i regel inte är 
vana vid och det kan hämma dem. Vi bedömde dock att det skulle kännas lite nervöst i början 
av intervjun och att det sedan skulle gå över. Vilket vi upplevde att det gjorde. De positiva 
aspekterna med att använda sig av ljudinspelning är att vi båda kunde fokusera på vår 
intervjuperson istället för att någon av oss tar anteckningar och på så vis också missa viktig 
information. Det blev på så sätt möjligt för oss båda att kunna ställa följdfrågor och få 
intervjupersonen att känna sig sedd vid intervjutillfället. All information kunde vi sedan ta till 
oss i efterhand då vi lyssnade på inspelningen, där märkte vi att det var vissa saker som sades 
som vi tolkade annorlunda när vi lyssnade på intervjun en andra gång. 
 
En subjektiv bedömning av ett empiriskt material är ofrånkomligt. Det är något vi är 
medvetna om och har genomgående haft det i åtanken. Vilken bakgrund och värderingar man 
har spelar roll och färgar en analys. Det kan resultera i att viktig information kan gå förlorad. 
Med det sagt vill vi säga att vi som är två kvinnor närmare trettio och läser arbetsvetenskap 
naturligtvis också är färgade av vår bakgrund. Det är inte bara vår akademiska bakgrund som 
spelar roll. Även faktorer som vart vi kommer ifrån och vilka erfarenheter vi fått genom våra 
liv spelar in. Att vi är medvetna om detta är inte samma sak som att våra slutsatser är helt 
riktiga och helt objektiva men det bör göra oss mer observanta på de olika riskerna och 
därmed minska risken för subjektiva slutsatser. 
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4 Resultat 
 
Här nedan har resultatet redovisats efter att alla fyra intervjuer har genomförts. I resultatet 
redovisas varje intervjuperson enskilt för att läsaren lättare ska kunna identifiera varje 
intervjupersonens upplevelse av sin livssituation och därefter kunna dra slutsatser. För att 
matcha frågeställningarna har resultatet presenterats under specifika teman. De teman som 
används är bakgrundsinformation, arbetsförhållanden samt relationen mellan arbete och fritid. 

   
4.1 Intervju med en säljare 
En av de fyra intervjupersoner som deltar i studien arbetar som säljare på ett mindre företag 
som säljer butikskylar. 
 
4.1.1 Bakgrundsinformation 
Maria5 är 30 år och bor tillsammans med sin fästman. Hon har en eftergymnasial utbildning 
inom redovisningsekonom med inriktning IT. Utöver det har hon läst franska i Paris i två 
terminer samt enstaka franska kurser på svenskt universitet. På sin fritid prioriterar 
intervjupersonen sin familj och vänner, då de ofta hittar på sociala aktiviteter. 
 
4.1.2 Arbetsförhållanden 
Som innesäljare är man delaktig i hela processen vid försäljning av butikskylar. Från att 
etablera en första kontakt med kund till den slutliga leveransen. Leveranserna sker från Italien 
till butik och även detta är intervjupersonen ansvarig över. Maria fortsätter att beskriva sina 
arbetsuppgifter som väldigt självständiga. Hon har en chef som hon rapporterar till men det 
sker via enkla förhållanden.  
 
Samarbetet mellan intervjupersonen och hennes chef grundar sig främst på att vara ett stöd för 
varandra, istället för att styras av regler och strikta uppgifter. Maria känner sig nöjd med sin 
position, eftersom hon tycker att hennes tillvaro är behagligare när hon slipper det yttersta 
ansvaret men ändå har kontroll över sitt arbete. Som säljare blir det att hon får oftast arbete 
mot deadlines som ska hållas. Planeringen av arbetsveckorna sker därefter. Ofta händer det 
dock att Maria får planera om, då det kan dyka upp oväntade inslag i en arbetsdag som genast 
måste tas itu med. Oftast handlar det om att hitta bra lösningar till kunder för att göra dem 
nöjda. I det arbete som hon har går det inte att hitta någon fast rutin i arbetsuppgifterna. Maria 
känner en stor trygghet i att kunna bolla med sin chef när hon behöver det. 
 
I och med att Maria arbetar efter deadlines så styr det hennes arbetstider en del. Oftast så är 
hon på jobbet mellan åtta på morgonen och halv fem på kvällen. Inför vissa deadlines kan det 
bli en del övertid. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån då det mesta av hennes 
arbetsuppgifter kan skötas via telefon och mejl, men hon väljer ändå att befinna sig på sitt 
kontor på arbetsdagarna.  
 
Vidare berättar Maria att hon vid sjukdom ändå kollar mejl och ringer några samtal. Trots att 
hon är hemma. Fastän hon blir sjuk kvarstår ändå hennes ansvar gentemot kunderna. För att 
klara av ansvaret som dessa arbetsuppgifter innehåller tycker intervjupersonen själv att det 
krävs att vara noggrann och organiserad, vilket hon känner att hon är. Maria känner också att 
det krävs mycket aktivt arbete från henne men att hon trivs bra med hur hennes 
arbetsuppgifter är utformade. Ibland kan det bli lite stressigt när hon känner att tiden inte 
                                         
5Namnet Maria är fiktivt, det har ingen anknytning till intervjupersonen. Likadant har gjorts med de andra     
intervjupersonerna. De övriga namn som använts är Ida, Linda och Malin. 
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riktigt räcker till inför viktiga deadlines. För att kunna hantera dessa situationer tycker hon att 
hon har lärt sig att planera sin tid väl för att slippa känna denna stress. Ytterligare en teknik 
som intervjupersonen har lärt sig behärska för att slippa stress är att koppla bort arbetet när 
hon ska vara ledig. 
 
Kraven på henne i arbetet anser hon vara rimliga, belöningen hon får är tillfredsställande. 
Motivation får hon genom det goda stödet hon och hennes kollegor ger varandra. Andra saker 
som driver henne är bra förmåner, att hon känner sig uppskattad och givetvis lönen.  
 
Maria upplever att hennes åtaganden i allmänhet känns som många och varierande. Detta är 
något hon trivs med. Hon säger att hon tycker om känslan att påbörja något för att senare ro 
uppgiften i hamn. Hon känner sig många gånger som ”spindeln i nätet” även om Maria är 
nöjd med rollen som projektledare i olika sammanhang har hon bett sambon att avlasta henne 
lite i den rollen. 
 
4.1.3 Relationen mellan arbetet och övrig tid 
Maria beskriver hur det var när hon först började arbeta. Då bodde hon själv, var singel och 
jobbade hela tiden. Det blev mycket övertid på vardagar och även vissa helger, vilket 
resulterade i att hon ständigt gick runt och tänkte på arbetet och fick ont i magen av det. Nu 
tycker Maria att hon hittat en bra balans mellan sitt arbete och sitt privatliv som gör att dessa 
sfärer inte inkräktar så mycket på varandra. Hon har medvetet dragit en gräns som gör att hon 
inte längre upplever att arbetet påverkar hennes privatliv: 
 
 Det växte fram en slags balans. Innan hade jag ingen riktig gränsdragning mellan 

arbete och privatliv. Jag jobbade varje söndag. Men när jag träffade min fästman 
blev det viktigt att inte behöva gå in och jobba på helger. Började även slå bort 
tankarna på jobbet i privatlivet (Maria).  

 
Maria berättar vidare att paret lägger fem till sex timmar i veckan på att städa i deras hem. 
Uppdelningen sker spontant. Oftast blir det att Maria tvättar i den egna tvättmaskinen medan 
sambon står för dammsugning. Maria berättar att hon tycker om att plocka undan saker. Detta 
ser hon som en sorts terapi när hon tar sig tid att tänka igenom dagen som gått. Maria tillägger 
även att hon tycker att städningen är enklare nu när hon är sambo jämfört med när hon levde 
ensam. Dock plockar hon med saker i hemmet oftare idag.  
 
På sin fritid blir det att hon prioriterar sin fästman som är det största stödet i hennes liv, 
tillsammans är de oftast väldigt uppbokade med diverse middagar eller familjetillställningar. 
De försöker även vara aktiva genom att göra utflykter över dagarna men också att de reser 
bort på weekends tillsammans. Vid längre ledighet som över semestrar åker hon också gärna 
bort. Gärna till Thailand eller Frankrike, men även andra resmål har varit i fokus. Maria 
fortsätter att beskriva att hon känner sig väldigt ledig när hon är bortrest. Vilket hon 
visserligen också känner sig hemma när hon inte arbetar, men att det blir en tydligare känsla 
av ledighet då hon är bortrest. Maria är i överlag nöjd med sitt privatliv även om hon just nu 
saknar att ha en hobby. Hon anstränger sig aktivt för att väcka passionen för ett intresse som 
kan sysselsätta henne. Hennes intresse för Frankrike har fått henne att fördjupa sig i 
kunskapen om olika viner. Om det blir en framtida hobby låter hon tiden avgöra. 
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4.2 Intervju med en mäklare 
En annan intervjuperson som deltagit i undersökningen är en legitimerad mäklare som driver 
sin egen verksamhet i form av att vara franchisingtagare. Tidigare har hon arbetat på en större 
mäklarbyrå. Att vara egenföretagare är en ganska ny situation för henne. 
 
4.2.1 Bakgrundsinformation 
Malin är 32 år och lever ensam. För att bli en legitimerad mäklare har hon gått en 
högskoleutbildning i Trollhättan under tre år. På sin fritid umgås hon gärna med sin familj och 
vänner samt promenerar gärna. 
 
4.2.2 Arbetsförhållanden 
Malins arbetsuppgifter beskriver hon som omväxlande. Hon berättar att hon är väldigt rörlig i 
sitt arbete. Ibland är hon på kontoret, ibland hemma hos andra människor samt att hon 
tillbringar mycket tid i bilen. När hon arbetar är det mot att leverera resultat i form av lyckade 
försäljningar. Det är visserligen tidspressat men det viktigaste är ändå att få resultatet på något 
sätt. Malin berättar vidare att det är just det som styr hennes arbetstider. Om hon vill kan hon 
jobba 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Att vara mäklare innebär att vara aktiv i att 
söka nya objekt hela tiden, vilket främst är det hon syftar på när hon säger att hon kan jobba 
dygnet runt varje dag i veckan: 
 

Det gäller att hålla ögon och öron öppna hela tiden. Även i mitt privatliv för att 
söka nya objekt att sälja. Sen försöker jag marknadsföra mig genom att dela ut 
broschyrer vid visningar, ringer upp folk som bor i specifika områden som är 
attraktiva på marknaden för att kolla av deras situation om de funderar på att sälja 
osv (Malin). 
 

Malin känner att hon kan planera sina arbetsdagar. Det har varit något som hon har fått lära 
sig vilket har tagit tid. Hon betonar att det är viktigt att det är hon som har kontroll i arbetet 
och som styr kunden istället för att de styr henne. Ibland kan det köra ihop sig och hon 
önskar att det fanns fler timmar på dygnet, fastän oftast upplever hon att allt går att lösa 
tillslut. Det är viktigt eftersom hon har ett stort ansvar gentemot kunden. Malin ansvarar över 
att ett bra köp görs eftersom det oftast handlar om kundens största affär som de gör i livet. 
Sen känner hon ett ansvar gentemot sig själv också. Eftersom hon skulle begå ett misstag kan 
hennes legitimation tas ifrån henne och då har hon inget jobb kvar. Vilket skulle resultera i 
utebliven inkomst. 
 
För att göra ett bra jobb som mäklare och inte riskera att misslyckas krävs det enligt 
intervjupersonen att man har rätt kunskap. Hon tycker att hon får lära sig nya saker varje dag, 
eftersom det hela tiden kommer upp situationer som är nya för henne där det blir tvunget att 
söka den kunskap som krävs för att klara av utmaningarna. Det upplever hon som en bonus i 
hennes arbete som gör att hon blir stimulerad och inte uttråkad. Det blir lättare allt eftersom 
hon får erfarenheter. Malin betonar också hur viktigt det är att vara social och få förtroende 
genom att vara trevlig och ödmjuk i hennes yrke, men hon måste ändå vara drivande i 
processen.  
 
Har man inte ovannämnda egenskaper är det svårt att få in objekt som ska säljas, och det är i 
de situationer när det inte finns objekt att sälja som kan göra att yrket upplevs som 
stressande. Hon fortsätter att beskriva vilka situationer som kan vara stressande för henne, till 
exempel inför ett kontrakt skrivande. Eftersom det alltid finns en osäkerhet ända fram till 
kontraktet är skrivet. Dessa situationer gör det svårt för intervjupersonen att kunna koppla 
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bort arbetet när hon är ledig. Då berättar hon att hon kan ligga och tänka på det under natten. 
Andra symptom hon märkt av är att hon ömsar skinn från skalpen och får sura uppstötningar. 
Fastän Malin upplever stark stress emellanåt så känner hon sig ändå tillfredställd med sitt 
yrke och känner att hon växt in i den roll som krävs av henne. Men å andra sidan så vet hon 
inte om det är detta hon kommer att göra i hela hennes yrkesliv. Hon känner att hon jobbar 
för mycket för dålig lön, men motiveras ändå för att det kommer bli bättre. Förhoppningsvis 
nästa år tillägger hon. Det är inte främmande för henne att kanske framöver utbilda sig till 
något annat. 
 
4.2.3 Relationen mellan arbetet och övrig tid 
Malin berättar vidare att på vardagar blir det inte mycket tid till fritid, hon försöker hinna med 
en promenad om dagen. De tenderar dock att bli antingen tidigt på morgonen eller sent på 
kvällen. Nyligen började hon avsätta tid varje måndag och onsdag till att träna på Friskis och 
Svettis under lunchtid. När hon väl är ledig ska hon också hinna med att tvätta, städa och 
handla mat, vilket hon ägnar cirka fem timmar till i veckan. Hon tvättar och diskar en gång i 
veckan. Städning utför hon innan hon ska få besök eller om det börjar se smutsigt ut. 
Matlagning sker i regel inte. Malin äter frukost hemma, de andra måltiderna äter hon oftast 
ute eller tar en smörgås när hon kommer hem senare på kvällen. Ibland kanske hon träffar en 
vän men det bli väldigt sällan på vardagar. Det blir mer under de helger som hon inte arbetar. 
Fredagskvällar är den dagen i veckan som Malin känner sig helt ledig, eftersom hon ofta 
jobbar båda lördag och söndag några timmar, då blir det oftast en ”after work” med vänner. 
 
Då Malin ofta jobbar någon dag nästan varje helg blir det svårt för henne att planera någon 
mindre resa över helger. Istället blir det så att hon under en lång period jobbar intensivt för att 
sedan kunna åka iväg en längre period. På så vis tycker hon att hennes arbete påverkar hennes 
privatliv. Det och att hon har svårt att kunna delta i schemalagda aktiviteter på vardagar. Just 
nu bryr hon inte sig om det så mycket, eftersom hon lever ensam så kan hon lika gärna arbeta 
lite mer. Men Malin tror att den dagen hon skaffar familj kommer hon nog att tänka om och 
dra tydligare gränser mellan arbete och privatliv. Det gör hon till en viss grad idag tycker hon. 
Exempelvis så kollar hon aldrig e-post meddelanden när hon är hemma, men hon har alltid på 
sin jobbtelefon: 
 
 Jag har ingen dator hemma, då blir det naturligt att jag inte kollar min mejl när 

jag kommit hem efter jobbet. Men om telefonen ringer svara jag ju. Det kan vara 
någon som vill sälja sitt hus (Malin). 

 
Även om hon har mycket med sitt arbete att göra är det viktigt att hon mår bra, hon ser 
allvarligt på sin hälsa. Det gör hon genom att försöka gå en promenad en gång om dagen när 
hon hinner, äta rätt samt att dricka mycket vatten. Den sista tiden har hon även gått hos en 
personlig coach som har hjälpt henne att förändra sin livsstil. Hon har också lärt sig vilka 
situationer som hon behärskar och inte behärskar och försöker tänka på det för att må bra. 
 
Malin trivs bra med att vara aktiv och att ha många åtaganden både privat och i arbetslivet. 
Hon skulle inte vilja ha färre men däremot skulle hon gärna vilja ha ytterligare en roll i livet 
och det är som flickvän. Där tror hon att hon skulle kunna få det stöd som hon annars känner 
att hon inte får. Malin upplever att hon är stöd åt många i hennes omgivning men får inte lika 
mycket tillbaka. Samtidigt känner hon inte att hon är i behov att alltid få stöd från 
omgivningen då hon klarar av mycket själv, främst i arbetslivet. Med det sagt är det inte 
samma som att Malin aldrig får stöd från sin omgivning. Det får hon när hon vill och 
behöver. Malin pratar gärna av sig med vänner eller arbetskollegor. 
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4.3 Intervju med en designer 
Den tredje person som intervjuats inför denna uppsats arbetar som designer med inriktning att 
skapa kläder för hästryttare.  
 
4.3.1 Bakgrundsinformation 
Lisa är trettio år gammal och är gift sen två år tillbaka. Sin utbildning har hon fått dels från 
skolor i USA och dels från skolor i Sverige. På sin fritid tillbringar hon mycket tid med sitt 
relativa nya intresse, sin häst. 
 
4.3.2 Arbetsförhållanden 
Att jobba som designer innebär för intervjupersonen eget ansvar över en hel kollektion åt 
gången. En kollektion tar cirka ett halvår att få färdig. Under den tiden ska hon driva igenom 
en kollektion genom hela arbetsförloppet, från skiss till färdigt plagg. De ligger hela tiden två 
år fram i tiden, just nu håller hon på att designa vårkollektionen tjugohundratio. Hon berättar 
vidare hur hennes arbetstider är styrda på så vis att hon måste vara på kontoret mellan nio och 
tre, utöver det har hon själv kontroll och bestämmer själv hur hon ska jobba. Att skapa kläder 
samt se det färdiga resultatet är det som främst motiverar Lisa i arbetet. Tillsammans med sina 
kollegor har hon det bra. Alla stöttar varandra. En ny designer har börjat på företaget efter en 
tids vädjan från arbetslaget till ledningen. Lisa menar att sedan han kom in i företaget har det 
mesta blivit till det bättre. Allt från minskad press på samtliga designers till att de har roligare 
fikastunder tillsammans. Numer är hon väldigt tillfredsställd med sina olika åtaganden och 
önskar inte något nytt att axla. Hon menar på att hon har så det räcker.   
 
För att deadlines ska kunna hållas krävs det god planering ifrån henne, det kan ibland vara 
svårt då det ofta blir avbrott i hennes arbete. Men hon tycker ändå att hon har lärt sig planera 
väl. Hon gillar att hon själv får bestämma hur hon vill jobba så länge deadlines hålls. 
 
För att klara av att utföra ett sådant arbete som hon gör tycker hon själv att det krävs att vara 
kreativ, stresstålig och att man har förmågan att slutföra sina arbetsuppgifter under kort tid. 
Annars går det inte att ha den frihet i sin planering menar hon. Det förväntas även av henne 
att hon hela tiden ska uppdatera sin kunskap i vilka trender som är aktuella inför varje 
kollektion: 
 
 Jag måste vara up to date med vad som händer på marknaden. Med alla nya tyger, 

så plaggen får rätt utseende. Jag arbetar tillsammans med trendinstitut, och läser 
mycket tidningar. Jag går även på föreläsningar (Lisa). 

 
I det stora hela trivs intervjupersonen väldigt väl med sitt arbete och arbetsuppgifter. Det som 
ibland kan kännas jobbigt är att tiden inte alltid räcker till. Då kan hon känna sig väldigt 
stressad. Speciellt när det närmar sig deadline och hon känner att tiden är knapp, då blir det 
många timmars övertid. Stressen blir stark eftersom hon vet att hon har ett stort ansvar 
gentemot företaget att kollektionen ska bli klar i tid. Annars blir det sena leveranser vilket 
leder till minskad försäljning. Lisa känner en trygghet i att cheferna tar initiativ till att hjälpa 
henne när de märker att hon skulle behöva avlastning. Dock finns det gånger då hon måste be 
om hjälp när det finns behov för det. Det är när det blir stressigt hon upplever att det är viktigt 
att kunna koppla bort arbetet då hon är ifrån kontoret. Det har blivit lättare att göra det sen 
hon skaffade sin häst. Det har gjort det lättare för henne att kunna koppla ifrån arbetet på 
hennes fritid.  
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4.3.3 Relationen mellan arbete och fritid 
Intervjupersonen tycker att hennes arbete har påverkat hennes fritid i stor utsträckning, men 
att det har varit en positiv påverkan. Hennes hästintresse har kommit ur hennes arbete.  
Hästintresset har bidragit till att hon lärt sig stressa ner och sätta gränser mellan arbete och 
fritid. Samtidigt hjälper hennes nyvunna intresse henne i arbetslivet då det blivit lättare att 
designa mer funktionella kläder nu när hon själv kan avgöra vilka som är bra och inte.  
 
Förutom hästintresset har arbetet även gett henne möjligheter till att resa runt mycket i 
världen, främst Asien. Den möjligheten hade hon inte fått om hon hade arbetat med det hon 
gör. Annars är hon väldigt noga med att medvetet sätta gränser mellan arbete och fritid. Det 
gör hon genom att följa regeln: när hon är hemma så arbetar hon inte. En annan gränsdragning 
Lisa har fått göra är att planera sin städning. Hon städar cirka fyra till fem timmar i veckan. 
Hon upplever att hon inte städar ofta men när hon gör det måste hon ha en avsatt dag till det. 
Fredagar är en bra dag då hon slutar tidigare samt att hon tycker om att ha det städat till 
helgen. Även om initiativet till en specifik städdag är Lisas får hon bra hjälp av sin man. Lisa 
står för tvätt och småplock medan hennes man ansvarar för dammsugning. Maten handlar de 
alltid tillsammans. Det verka vara det mest praktiska då de samåker hem från sina arbeten. 
Lisa är den som står för matlagningen då paret inte går ut för att äta. Tillsammans har de 
bestämt att försöka äta hemlagat på kvällarna. En och annan gång i veckan slinker det också 
ner hämtat mat avslöjar vår intervjuperson. 
 
Att kunna vila upp sig och känna att hon är ledig när hon kommer hem är viktigt för henne. 
Fast då hon känner sig helt ledig är främst när hon och hennes man är iväg på semesterresor. 
Hemma kan hon känna sig ledigt till en viss grad, fast inför en deadline känner hon sig aldrig 
ledig. I sin man och mamma har hon ett gott stöd, de är nyckelpersoner som hjälper henne att 
landa, främst under stressiga perioder. 
 
 
4.4 Intervju med en revisorsassistent 
Den sista personen som intervjuades inför uppsatsen var en revisorsassistent. Hennes 
arbetsuppgifter består främst av att assistera på en revisionsbyrå. Hon hjälper revisorerna att 
granska bokföringar och årsredovisningar. 
 
4.4.1 Bakgrundsinformation 
Precis som de tidigare tre intervjupersonerna är detta också en kvinna. Linda är 28 år lever 
tillsammans med sin sambo sen fem år tillbaka. Hon har en magisterexamen i 
företagsekonomi. Innan dess läste hon på internationella handelshögskolan i Jönköping med 
inriktning mot revision. När hon är ledig tränar hon och träffar kompisar samt tillbringar 
mycket tid med sin sambo 
 
4.4.2 Arbetsförhållanden 
I hennes arbete som revisorsassistent är det mycket kundkontakt främst från kontoret genom 
e-post och telefon, men det blir även en del kundbesök. Hon arbetar ständigt mot en deadline i 
sitt arbete. Dessa deadlines måste hållas eftersom det är lagstadgat när revisionerna skall vara 
inlämnade. Hennes arbetstider är mellan 08-17, där ingår även en flextid som går att utnyttja. 
Fast det blir en del övertid, speciellt inför deadlines. Det är just det som avgör hur många 
timmar hon arbetar. 
 
Fastän det blir en del övertid upplever hon ändå att det finns tillräckligt med tid för att utföra 
sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det blir ganska stressigt inför deadlines, 
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speciellt om hon får känslan av att hon inte kommer hinna klart i tid. Då kan det bli jobbigt 
berättar hon, men det blir alltid bra i slutändan. 
 
Att hon oftast hinner klart i sitt arbete tror hon beror mycket på att det går att planera sin 
arbetstid ganska bra, dock händer det ofta att hon får omprioritera i sin planering, vilket hon 
hela tiden räknar med att få göra, men det fungerar ändå bra tycker hon. Det är viktigt att ha 
en bra planering och att klara av att hålla den då intervjupersonen i sitt arbete har ett ganska 
stort ansvar gentemot det företag hon arbetar. Hon har andra arbetsuppgifter som sträcker sig 
utanför revisorsassistents roll. Hon sitter i styrelsen, har ett visst personalansvar är delaktig i 
rekrytering på byrån. Även om hon har kontroll över sitt arbete är det inte hon som har det 
yttersta ansvaret eftersom det är revisorn som skriver under efter att arbetet är gjort. Att Linda 
har många olika åtagande roller i arbetet ser hon som någonting positivt och bra. Vidare 
berättar hon att belöningarna på jobbet inte motsvarar kraven hon har på sig. Hon önskar att 
branschen i sig skulle ändras eftersom lönerna inte är så höga som hon hade önskat. 
Konsekvensen blir att Linda sätter ambitionsnivån därefter. Bristen på feedback från cheferna 
minskar det extra drivet att Linda skall känna sig motiverad att vilja ta sig an nya utmaningar. 
Det som däremot motiverar henne i arbetet är den goda relationen hon och hennes kollegor 
delar. Andra saker som motiverar henne kan vara en arbetsrelaterad kurs hon får gå på.  
 

Motivationen går upp och ner, Ibland när vardagstristessen gör sig påmind, 
hjälper det att ha arbetskompisar som gör det roligare på jobbet. Man kan 
höja motivationen när arbetsuppgifterna inte gör det (Linda). 
 

Viktiga egenskaper för att kunna göra ett bra jobb i hennes arbete är att vara analytisk, 
stresstålig och att kunna prioritera bort sånt som inte är viktigt för syftet. Hon förklarar det 
genom att berätta att i hennes arbete är det lätt att fastna i onödiga detaljer. Det är också 
viktigt att själv söka egen kunskap. Eftersom lagstiftningen hela tiden ändras så måste hon 
hela tiden vara uppdaterad. För att få den kunskap som behövs läster hon tidningar, e-post 
utskick, går på föreläsningar och kurser. Hon får en del hjälp av sina chefer också som är 
duktiga på att informera om viktiga förändringar. Hon känner att hon har ett gott stöd i 
speciellt en av sina chefer som alltid ger henne goda råd om det behövs. De kan bolla alla 
frågor som rör arbetet med varandra. 
 
Hon trivs bra i sitt yrke, hon tycker att det är varierande och självständigt vilket passar henne 
bra. Hon känner att hon har en bra balans mellan yrkesroll och privatroll. Det är inga problem 
för henne att koppla bort arbetet när hon är ledig. 
 
4.4.3 Relationen mellan arbete och övrig tid 
Arbetet som revisorsassistent tycker hon har påverkat hennes fritid till en viss del. Om hon 
har ärenden som behöver uträttas under arbetstid känner hon inte att hon har tid att avsätta till 
det. Hon gör det ändå om det är viktigt men känner sig stressad i en sådan situation. Men efter 
arbetstid känner hon att hon har tid till att hitta på aktiviteter. På Helgerna upplever Linda 
total ledighet från arbetet. 
 
Tre timmar i veckan lägger paret på att utföra sitt hemarbete. Linda upplever uppgifterna som 
skall göras väldigt jämställt och enkelt. Hon berättar vidare att de delat upp saker att göra på 
ett spontant sätt. Linda är den som handlar eftersom det är mer praktiskt då mataffären är på 
väg hem från jobbet. Tvätten tvättas av den som känner sig manad och städningen delar de på 
även om initiativet alltid kommer från Linda. Sammanlagt upplever Linda att paret inte städar 
ofta eftersom de prioriterar annat istället. Dock säger Linda att hon plockar lite varje dag. 
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Under de perioder som det blir mycket övertid upplever inte intervjupersonen att hon måste 
uppoffra sin privata tid eftersom hon ofta i förväg vet om dessa extra timmar som krävs av 
henne i hennes arbete och kan planera utefter det. Det är också i dessa perioder som hon kan 
känna att hon aldrig är ledig. Hon kan ligga vaken på kvällar och fundera över hur problem 
ska lösas. När det kommer till att planera sin tid vet hon alltid vad hon skall göra dag för dag, 
ibland saknar hon spontaniteten. Hon skulle vilja anamma lite av sin sambos spontanitet på 
sin fritid. 
 

Jag känner mig avundsjuk på min sambo som lever sin tid så spontant, i min 
kalender är verkligen varje dag uppbokad (Linda).  

 
Bortsett från dåliga samvetet att hon ibland borde umgås mer med sina vänner känner hon sig 
helt ledig på kvällar och helger när hon är ifrån kontoret. Linda har medvetet dragit en gräns 
mellan arbete och fritid. Hon har aldrig med sig jobbtelefonen hem. Hon kollar aldrig e-post 
meddelanden. När hon går hem så lämnar hon allt där, hon måste göra så eftersom innan när 
hon inte gjorde på det sättet inkräktade arbetet för mycket på privatlivet och då fick hon ont i 
magen. För att ha en bra hälsa tycker hon att det är viktigt att ha balans i livet mellan nöjen 
och måsten. I sin mamma har Linda ett stort stöd, det är med sin mamma hon kan prata med 
om vad som helst på vilket humör hon än är på.  
 
Bortsett från sin träning på gymmet har Linda under en tid saknat en hobby i livet att brinna 
för, därför har hon nyligen påbörjat en kurs i tennis som kanske skall hjälpa henne att hitta 
passionen för ett fritidsintresse. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel ämnar vi att analysera de empiriska material som ligger till grund för vår studie. 
Vi knyter vårt resultat till de teorier som tidigare presenterats i uppsatsen. Våra teoretiska 
utgångspunkter kommer i huvudsak från Anne Grönlund, Allvin m fl samt Sennett.  Avsnittet 
är uppdelat efter de teman som är återkommande i vår studie, vilket är arbetstidsflexibilitet, 
stress och livsbalans.  Vår avsikt är att analysera vårt material på ett lättbegripligt sätt så att 
läsaren enkelt kan följa med i resonemangen som förs. Nedan följer den analys som vi gjort. 
 
 
5.1 Tidsflexibilitet 
 
Våra respondenter har alla en sak gemensamt. De är alla typiska arbetstagare med 
symbolanalytiska tjänster i det nya flexibla arbetslivet. Den flexibla marknaden kräver 
anpassning, kunskap och service av arbetaren (Sennett, 1999: 35-36).  Genom att 
vidareutbilda sig har våra intervjupersoner skaffat sig ammunition för att uppnå 
meningsfullhet i sitt arbete. Det är även något som Sennett hävdar har hänt i det ”nya 
samhället”. Att arbeta mot nya och tillfälliga projekt ingår i arbetet hos samtliga 
intervjupersoner. Det visar sig främst hos mäklaren och designern där nya projekt öppnas och 
avslutas kontinuerligt. Enligt Sennetts teorier skulle dessa två kvinnor löpa den största risken 
att få arbetets alla krav att krocka med deras övriga tid. Dock kom inte ett sådant utfall att visa 
sig i resultatet. Att dessa fyra personer klarar av att hantera alla de krav som ett flexibelt 
arbete kan innebära tror vi har att göra med deras relativt unga ålder. Vi menar att dessa 
kvinnor är födda in i en generation där ”nytt”, snabba förändringar och individualism står i 
fokus. I teoriavsnittet presenterades karaktären Rose. Hon hade svårt att anpassa sig på sitt 
nya arbete där de ständigt nya projekten förvirrade henne. Rose kommer från en generation 
där tradition och rutiner var något man strävade efter medan våra intervjupersoner inte delar 
dessa referensramar. De har inte heller färgats av andra arbetskulturer och tvingas sen anpassa 
sig till nya rutiner som den äldre Rose hade. Samtliga intervjupersoner ger intrycket av att de 
är alla så invanda i att vara anpassningsbara att något annat arbetssätt skulle vara otänkbart. 
Det visade sig stämma under intervjuerna. Till exempel säger mäklaren att hon ständigt måste 
vara ajour och anpassa sig efter marknadens svängningar. När vi intervjuade designern 
berättade hon att hon alltid ligger fram i tiden med sitt arbete för att nå bra resultat.     
 
Att knyta sociala relationer, prestera och färdigställa resultat är det som främst motiverar våra 
respondenter. Tvärtemot Rose som inte kunde känna glädje åt färdigställt resultat i det snabba 
arbetstempot, finner våra intervjupersoner sitt driv i att just se färdigställt resultat. Annan 
tillfredsställelse i arbetet som våra intervjupersoner känner kommer givetvis från belöningar 
som de får. De kan vara lön i form av pengar men generellt för alla fyra finns den stora 
motivationen i glädjen att resa bort på kortare eller längre resor.  
 
Vidare under intervjuerna bekräftar våra respondenter Håkanssons och Isiodorssons forskning 
som tidigare nämnts i uppsatsen. Samtliga intervjupersoner talar om att deras arbetssituationer 
i perioder kräver att de arbetar mer än åtta timmar per dag vid perioder där de jobbar mot att 
hålla deadlines. Detta betyder inte att de jobbar färre timmar i perioder där de inte behöver 
hålla en deadline. Att dessa kvinnor ser sin arbetssituation med att lägga fler timmar i perioder 
som en självklarhet för att klara av sitt arbete bekräftar återigen forskningen om att 
tjänstemannayrken kräver mer tid av arbetaren. Skillnad hade varit om de arbetat i yrken som 
är av enklare karaktär (Håkansson & Isiodorsson, 2003:140). Kvinnor har generellt mindre 
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arbetstidsflexibilitet och de som har det har oftast i likhet med våra intervjupersoner en 
eftergymnasial utbildning (Grönlund, 2004:115).  
 
I intervjun med revisorassistenten visade sig att planeringen av tiden var viktig. Hon menade 
att det inte kommer en söndag då hon inte på kvällen har klart för sig vad hon ska göra 
följande vecka. 
 

Jag känner mig avundsjuk på min sambo som lever sin tid så spontant, i min 
kalender är verkligen varje dag uppboka (Linda).  

 
Vidare kom det att visa sig att samtliga kände ett stort behov av att planera sin tid. Möjligen 
har det att göra med deras arbeten och den grad av obegränsad flexibilitet som de har. I ett 
arbete där flexibiliteten är begränsad kan man lättare värja sig mot att arbetet och den övriga 
tiden hamnar i konflikt med varandra (Grönlund, 2004:162). Men som samtliga 
intervjupersoner säger så måste noggrann planering av tiden ske för att kunna möta de krav 
som arbetet ställer på dem. Att deras flexibla arbetstider inkräktar till viss del på deras övriga 
tid är ofrånkomligt. Detta ser vi främst hos mäklaren som har det mest obegränsade 
flexibiliteten i sitt arbete. Säljaren tillsammans med revisorassistenten är de personer som 
under intervjuerna säger att de nästan helt är frånkopplade arbetet på sin lediga tid. Därav 
löper de mindre risk att arbetet hamnar i konflikt mot deras övriga tid. Grönlund skulle 
möjligen hävda att mäklaren är den person som löper den största risken att vara stressad då 
hennes arbete ofta hamnar i konflikt med hennes övriga tid. 
 
 
5.2 Stress 
 
Våra respondenter bekräftar under intervjutillfällena de synsätt som har vuxit fram allt 
starkare i samhället. Vilket betyder att pengar inte alltid är det största drivet. Istället har resor, 
sociala aktiviteter med mera tagit plats som den främsta motivationen (Giddens, A. 
2003:326).  Designern berättar att hennes yrke ger henne möjligheter till många resor. Hon 
reser mycket genom arbetet och ibland långt, vilket hon trivs väldigt bra med. 
Revisorassistenten anser att hennes motivation för arbetet grundar sig i olika utmaningar som 
hon ställs inför. En föreläsning relaterat till arbetet som får henne att utvecklas i yrket ser hon 
som något väldigt nödvändigt samt tillräckligt för att hon skall känna tillfredsställelse i 
arbetet. Dessa olika förmåner medför en positiv verkan hos dessa kvinnor. Dock är det inte så 
enkelt. För att bibehålla dessa arbetsförmåner finns det krav på dem. I perioder har samtliga 
press på sig att hålla viktiga deadlines. Kontentan av det är att de i dessa perioder känner en 
väldigt stor stress. Säljaren känner symptom som magont i dessa perioder. Designern har stor 
stress när hon närmar sig redovisningen av sin kollektion. Hon är också den som känner stress 
i att ständigt vara kreativ och ligga steget före när det kommer till att skapa kläder. 
Revisorassistenten känner också sig stressad när en deadline närmar sig och hon finner tiden 
knapp. Hon berättar att det värsta i dessa perioder är att leva med vetskapen att hon när som 
helst kan behöva ändra om sina privata planer till förmån för arbetet. I motsats till de övriga 
kvinnorna som speciellt känner stress inför deadlines känner mäklaren sig stressad för 
jämnan. Många sömnlösa nätter kan avlösa varandra. Hon känner ett enormt ansvar inför sina 
kunder. Hon är medveten om att minsta misstag kan innebära indragen mäklarlegitimation 
som skulle kunna försätta henne i en högst beklaglig sits.  
 
I symbolanalytiska tjänster tenderar man att ta med sig datorer, arbetstelefoner och andra 
arbetsrelaterade verktyg till hemmet (Allvin m fl. 2006:150). Eftersom våra intervjupersoner 
vill minimera stressfaktorerna har tre av dem gjort en stor gränsdragning inom 
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informationsteknik, vilket är att de inte bär med sig dator och telefon hem när arbetsdagen är 
slut. Mäklaren är den person som inte gjort den gränsdragningen. Hon berättar vidare att hon 
ständigt måste vara kontaktbar. Hon upplever stor stress eftersom ett missat samtal kan 
innebära utebliven inkomst. 
 
En annan faktor som minskar stress och bidrar till bättre psykisk hälsa är bra stöd från 
omgivningen vilket samtliga intervjupersoner känner att de har (Allvin, m fl. 2006:140-141). 
 
När det kommer till belöning i arbetet skiljer respondenternas upplevelser. Revisorassistenten 
berättar att hon är medveten om bristerna i den bransch som hon är i. Hon syftar på för låga 
löner. Även om hon anser kraven vara större än inkomsten är hon ändå nöjd med de 
personliga uppgraderingar hon gjort inom byrån. Designern önskar avlastning i hennes 
arbetsuppgifter men i det stora hela är hon nöjd med det belöningssystem som finns. Säljaren 
är helt tillfredsställd och skulle inte vilja ändra på något. Mäklaren uppvisar missnöje då hon 
tycker att kraven är alldeles för höga i jämförelse med vad hon tjänar. 
 
Samtliga intervjupersoner upplever att de har kontroll i sina arbeten. Eftersom dessa kvinnor 
har inflytande bland annat över sina arbetstider uppstår det inte lika mycket stress i deras liv 
som om de hade haft mindre inflytande över den egna arbetstiden (SCB, 2008). Detta är något 
som samtliga respondenter bekräftar. 
 
Som det nämndes tidigare löper mäklaren den största risken att vara stressad. Eftersom hon 
har den mest obegränsade flexibiliteten i arbetet kan det bli svårast för henne att nå livsbalans. 
En annan möjlighet till varför det speciellt kan råda konflikt mellan mäklarens arbete och 
övriga tid kan komma av hennes stora intresse för yrket.  
 
 
5.3 Livsbalans 
 
Vad våra intervjupersoner upplever som livsbalans är olika (Allvin m fl. 2006:128). Vissa 
faktorer som symboliserar en livsbalans har de dock gemensamt. Merparten tycker att det är 
privatlivet som ska ställas i första rummet. Med det sagt menas inte att det alltid blir så. I ett 
tidsflexibelt arbete är det svårt för våra intervjupersoner att hålla sig till en planering. Istället 
blir det ofta att de får planera om allt eftersom dagarna går. De ska hinna med både arbete och 
hemarbete.  
 
Tre av våra intervjupersoner lever i samboförhållanden med gemensamt hushåll och därmed 
gemensamt ansvar för hemmet. Trots att dessa kvinnor alla har ett krävande arbete ligger det 
största ansvaret för hemmet hos dem. Eftersom initiativtagande till hemarbetet ligger hos 
samtliga intervjupersoner som lever i samboförhållande. Det kan skapa stress och obalans i 
livet (Grönlund, 2004:101). Det går emot debatten att kvinnor med tidsflexibelt arbete har en 
större jämställdhet mellan dem och sina män. Det bekräftar å andra sidan forskning om att 
kvinnans roll i hemmet är starkt rotat i traditionen (Grönlund, 2004:100).  
 
Våra intervjupersoner utövar inte hemarbetet helt själva. I alla tre sammanboenden hjälps de 
åt men tydligt hos dem alla är att det är kvinnan som tar ett tydligt initiativ till all städning. 
Det är främst vid storstädning som de hjälps åt, medan det dagliga plocket och 
finjusteringarna i hemmet sköts av kvinnan. Revisorsassistenten skiljer sig åt från de andra två 
då hon och hennes partner inte har någon självklar uppdelning. Anledning till det är att ingen 
av dem upplever att de lägger mycket tid på hemarbete. Vår fjärde intervjuperson, mäklaren, 
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som inte lever i ett sammanboende lever precis så som SCB: s studie ”På tal om kvinnor och 
män” skulle säga att hon gjorde (SCB, 2004). Det är hon som ägnar sig minst åt hemarbete 
jämfört med de andra intervjupersonerna. Att hon gör det säger hon beror på att ingen annan 
än hon själv ser hur hon har det. När hon får besök städar hon alltid. Samtliga säger att de 
trivs med uppdelningen av hemarbetet med sin partner eller som mäklaren, den uppdelning 
hon har med sig själv. De känner att de fått en balans i hemarbetet tillsammans med sina 
partners. Den av våra intervjupersoner som har känt stress i denna situation är designern som 
tidigare inte kände att det fanns tid över för hemarbete men har nu infört en städdag i veckan 
tillsammans med sin man. Denna åtgärd har hjälp henne. 
 
5.3.1 Expansionshypotesen och belastningshypotesen 
Samtliga intervjupersoner är väldigt aktiva både i sitt arbete och på övrig tid. Gemensamt har 
de alla fyra att de inte vill ha färre åtaganden i sitt liv. Två av dem skulle dessutom vilja vara 
ännu mer aktiva. Enligt expansionshypotesen hjälper fler roller i livet dem att få en livsbalans 
som de känner sig tillfredsställda med (Grönlund, 2004:153). Genom alla sina roller i livet får 
de en stabilare ekonomi och ett ökat socialt stöd. I och med en stabil ekonomi skapas det 
möjligheter till en aktiv fritid som exempelvis innefattar att resa. På så sätt uppstår en rimlig 
relation mellan förvärvsarbete och övrig tid som kan leda till livsbalans. Detta stämmer 
överrens med expansionshypotesen. Expansionshypotesen står i motsats till 
belastningshypotesen som inte stämmer överens med hur våra intervjupersoner resonerar 
kring sina roller i livet. Eftersom samtliga intervjupersoner bekräftar expansionshypotesen. 
Samtliga antyder att deras åtaganden i livet inte leder till stress utan istället till 
tillfredsställelse. 
 
5.3.2 Gränsdragningsteori 
De flesta av våra intervjupersoner är duktiga på att skilja de två tidsekonomier åt som arbete 
och övrig tid är uppdelade i. Det är endast för mäklaren som dessa två går samman. De andra 
intervjupersonerna väljer oftast själva att arbete åtta timmar om dagen samt att vara på sin 
arbetsplats när de arbetar. På så sätt blir sysselsättningarna väldigt olika i de båda sfärerna 
vilket hjälper till för att få en livsbalans. Undantag är vid deadlines. Då påverkar arbetet den 
övriga tiden genom att arbetsdagarna blir väsentligt längre och att tankar kring arbete tas med 
över till den andra tidsekonomin. 
 
För att helt koppla bort arbetet tycker våra intervjupersoner att det skulle vara skönt med en 
aktivitet som skiljer sig från vad de gör på arbetet. Designern i vår studie har ett stort intresse i 
sin häst och använder den hobbyn som en variant av terapi för att slippa tänka på arbetet. 
Detta kallas för en kontrasterande aktivitet. Säljaren och revisorsassistenten är båda aktiva 
utanför arbetet med diverse träning men de båda uttrycker en tydlig längtan efter en hobby 
som de kan använda som kontrast till arbetet. Mäklaren tränar i den mån hon hinner, men 
någon specifik hobby skulle hon inte i dagsläget ha tid till. Enligt denna teori skulle hon, 
eftersom hon har det yrket som är mest krävande, vara den som behöver en aktivitet som är 
mer extrem för att inte få en konflikt i livsbalansen. 
 
De som lever i ett sammanboende använder sina familjemedlemmar för att dra en tydlig gräns 
mellan arbete och övrig tid. De anpassar sitt arbete efter sin partner. Både revisorsassistenten 
och säljaren i studien märker av stor skillnad i deras gränsdragning mellan arbete och övrig tid 
från innan de levde i ett sammanboende. De menar då att de arbetade mer och tog oftare med 
sig arbetet hem. De gjorde så som mäklaren gör idag. Mäklaren känner att hon vill ha en 
partner i livet som hon kan prioritera och därmed ha ett motiv till att sätta tydligare gränser 
mellan hennes arbete och övrig tid. 
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Gemensamt för alla våra intervjupersoner är att de har tydliga sociala aktiviteter som hjälper 
dem i strävan efter livsbalans. De alla reser ofta, träffar vänner för fika, after work eller deltar 
i middagar. 
 
En risk hos våra intervjupersoner finns, då deras arbeten går ihop med deras övriga liv att de 
inte sätter gränser med några symboliska markörer. 
 
Både designern och revisorsassistenten sätter tydliga gränser gällande informationsteknik. 
Säljaren gör också det men inte lika tydligt. Den som helt saknar gränser är mäklaren. Hon 
skiljer sig åt då hon alltid är tillgänglig via sin mobiltelefon. De övriga kollar inte e-post när 
de är hemma eller svarar i telefon då det är jobbrelaterat. Säljaren sätter samma gränser men 
kan lättare släppa lite på det när det uppstår en krävande situation på arbetet. 
 
Merparten av våra intervjupersoner drar många tydliga gränser mellan arbete och övrig tid. 
Mäklaren skiljer sig dock här åt från de andra. Ett verktyg för att få en livsbalans är just att 
dra tydliga gränser mellan arbete och övrig tid (Allvin m fl., 2006:131).  
 
Trots respondenternas symbolanalytiska tjänster där samtliga har stora och ibland krävande 
arbetsuppgifter finner dessa kvinnor ändå en god balans i sina liv där de kombinerar hårt 
arbete med trivsamma sociala aktiviteter.  
 
Tidsflexibilitetens påverkan på våra respondenters livsbalans tycker vi kunna se ett samband 
mellan vilken grad av flexibilitet deras arbeten har. Inför deadlines och i ett obegränsat 
flexibelt arbete påverkar arbetet våra respondenters livsbalans på så sätt att deras övriga tid 
minskar. Under lugnare perioder var inte påverkan särskilt tydlig. Samtliga respondenter drar 
gränser mellan arbete och fritid. De gör medvetna gränsdragningar så som att avsätta tid för 
träning och resor. Gränsdragning som gäller teknik och att vara tillgänglig för arbete varierar 
bland våra respondenter. Hur våra respondenter kombinerar sitt hemarbete varierar beroende 
på vilken livssituation de befinner sig i och vilken grad av flexibilitet i arbetet de har. De som 
lever i sammanboende och har ett mer begränsat flexibelt arbete har en tydligare struktur hur 
det ska gå till med hjälp av sin partner, medens hon som lever ensam och som också har det 
mest obegränsade arbetet har en mer avslappnad attityd till hemarbetet. 
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6. Diskussion   
 
Under denna rubrik och uppsatsens sista kapitel följer en sammanfattning av våra slutsatser 
som vi gjort under studiens gång. Genom att vi gjorde en kvalitativ undersökning på fyra 
kvinnor som beskriver hur de upplever sin livsbalans fann vi många intressanta kopplingar i 
balansen mellan arbetstidsflexibilitet och övrig tid. Hur vi har tolkat undersökningens resultat 
bär säkerligen prägeln av våra personliga erfarenheter. Vi syftar främst på vilka 
gränsdragningar vi själva gör mellan arbete och vår övriga tid för att uppnå livsbalans.  
 
I och med att arbetsmarknaden de senaste femtio åren har öppnat sin dörr i en allt större 
utsträckning för oss kvinnor har det lett till att vi numer axlar flera roller samtidigt. Det här 
menar vi är positivt eftersom arbete ger möjlighet för kvinnan att vara självständig. Arbete 
leder även i de flesta fall till ökat socialt nätverk. Vid intervjutillfällena bekräftade samtliga 
respondenter detta. De har alla ett stort socialt nätverk och varifrån de hämtar sitt stöd i livet.   
 
Våra intervjupersoner säger att de mår bra av att ha många bollar i luften. Samtliga har många 
åtaganden i sina arbeten samt på sin övriga tid. Säljaren, revisorassistenten och designern 
arbetar under förhållanden som i studien kallas för begränsad flexibilitet. Alla tre har nyligen 
gjort ett medvetet val att engagera sig i en hobby på sin övriga tid. Detta har de gjort för att 
skilja mellan arbete och övrig tid. Mäklaren önskar dock inte fler åtaganden på sitt bord och är 
samtidigt den som har den mest obegränsade arbetstidsflexibiliteten. Hur tidsflexibiliteten 
påverkar våra respondenter livsbalans kan möjligtvis ha ett samband med vilket grad av 
flexibilitet de arbetar under. Vår uppfattning av denna studie är att de respondenter som har 
ett arbete med något mer begränsad tidsflexibilitet har lättare att göra en gränsdragning mellan 
arbete och övrig tid. Eftersom det är lättare för dem att avsluta arbetsdagen. I en obegränsad 
flexibilitet där mäklaren i vår studie befinner sig i kan det vara svårare att göra den 
gränsdragning mellan arbete och övrig tid som behövs för att få en livsbalans.  
 
Ett perspektiv vi använder oss av i studien talar för att individer skall ha kontrasterande 
aktiviteter inbokade så att de blir tvungna till att dra en gräns för när arbetsdagen är slut. För 
att undvika den stress som kan uppstå när arbete och övrig tid flyter samman bör man kanske 
göra sig helt otillgänglig från arbetet efter ett visst klockslag.  
 
Vid intervjutillfällena berättar samtliga kvinnor att de har kontroll över sina arbeten. Dock är 
deras arbeten i perioder väldigt tidskrävande. Den arbetstidsflexibilitet som dessa kvinnor mer 
eller mindre har skapar i vissa fall stress hos dem. Eftersom deras arbeten ställer krav på dem 
att prestera ett resultat och att hålla deadlines leder det till att tid tas från deras övriga tid. Vi 
kom fram till att deras arbetstidsflexibilitet inte innebär färre timmar arbete för dem utan de 
tar från sin övriga tid för att hinna med arbetet. Möjligen skulle Sennett som oss också se 
likheter mellan våra respondenter och Rose som han skriver om i sin bok. Hon är en aktör i 
det nya flexibla arbetslivet precis som våra intervjupersoner. Rose orkade slutligen inte med 
alla de krav som arbetet ställde på henne. Eftersom våra intervjupersoner känner stress i 
perioder på grund av sina arbeten tror vi att en jämnare arbetstid hade varit bättre för deras 
fortsatta hälsa. Vid studien framkommer det alltså att våra respondenter upplever en hög 
anspänningsnivå i perioder. I en vidare forskning skulle det vara intressant att med hjälp av 
Karasek och Teorells krav – kontroll och stödmodell få en djupare inblick i deras upplevda 
arbetssituation.    
 
Mäklaren säger vid intervjutillfället att hon ser sig i framtiden vara i ett annat yrke. Vi tolkar 
det som att hennes situation med de konflikter hon har mellan balans i arbetet och hennes 
övriga tid inte skulle fungera om hon hade haft barn. Ur ett familjeperspektiv skulle hon inte 
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vilja lägga sin mesta tid på arbetet. Att våra intervjupersoner inte har barn för tillfället är 
givetvis en faktor som påverkar studiens utfall. Det hade varit intressant att följa dessa 
kvinnor i framtiden för att studera hur deras livsbalans kommer att bli om de väljer att skaffa 
barn. I en fortsatt studie skulle också urvalet vara större för att ge studien ökad tillförlitlighet. 
 
Samtliga respondenter säger sig ha hittat sina individuella vägar till att skapa livsbalans. Sett 
ur det informationstekniska perspektivet har samtliga gjort en gränsdragning mellan arbete 
och deras övriga tid. Designern, revisorassistenten och säljaren bär inte med sig datorn och 
arbetstelefonen hem. Vid intervjun med mäklaren kom det fram att hon alltid svarar i sin 
arbetstelefon men att hon aldrig sätter på datorn när hon kommer hem. Det finner vi intressant 
och lite komiskt. Att hon inte gör det beror inte på en gränsdragning utan att hon inte har en 
dator hemma. Eftersom hennes inkomst beror på antalet sålda hus är det naturligt att hon 
känner en stress i att inte ta arbetssamtal även om det ringer på hennes övriga tid. Om hon i 
fortsättningen skulle välja att leva utan en dator skulle det nog bara bidra till något gott. Då 
det åtminstone är en faktor mindre som leder till stress. I det här fallet är kvalitativ metod att 
föredra. Då ett sådant erkännande inte hade kommit fram genom ett kvantitativt frågeformulär 
där man kanske endast har ett ja eller nej som svarsalternativ.  
 
Anne Grönlund säger att kvinnans roll i hemmet är djupt rotad i traditionen. Även i vår studie 
märkte vi tydliga tecken på detta. Trots att det är mer jämställt idag än till exempel på vår 
mor- och farföräldrars tid har samhället inte lyckats helt att fördela hemarbetet mellan könen. 
Det är också något som designern, revisorassistenten och säljaren vittnar om. Fastän de säger 
att det är jämställt hemma hos dem upplever vi en underton av försköning när de pratar om 
hur hemarbetet sköts och fördelas mellan dem och sin partner. Till exempel säger en av våra 
intervjupersoner att det är jämställt när det kommer till hemarbetet men att hon ändå är den 
som ”plockar” mest hemma. En slutsats som vi kan dra efter vårt resonemang kring våra 
respondenters hemarbete är att de alla säger att de har hittat ett fungerande sätt att kombinera 
sitt hemarbete med sina tidflexibla arbeten. Vi upplever att mäklaren har den minsta pressen 
på sig när det kommer till att sköta hemarbetet. Det kan bero på att hon ännu inte lever i ett 
traditionellt sammanboende. Efter att ha fått en inblick i de övriga tre kvinnors liv drar vi 
slutsatsen av att det är övergripande de som tar initiativet och också de som faktiskt gör mer 
av hemarbetet. Eftersom att dessa kvinnor är lönearbetande individer i samhället, precis lika 
mycket som sina respektive, så borde ansvaret jämfördelas samt att initiativ till att sköta 
hemarbetet borde komma från båda parter.  
 
I en kvantitativ undersökning av ämnet hade vi antagligen uppnått en större tillförlitlighet i 
vår studie i frågan om hemarbetet. Möjligen kan respondenterna inte velat påtala den underton 
av försköning som vi upplevde eftersom de under intervjun med oss hade känslan av att de 
blev ifrågasatta. Även hur professionella vi försökte vara i vår roll som intervjuare. 
 
Konflikt mellan arbete och övrig tid kan ge upphov till stress medan balans mellan arbete och 
övrig tid kan ge känslan av tillfredsställelse. Vi uppfattar slutligen att våra intervjupersoner 
trivs generellt med den livsbalans som var och en har idag. Så länge förutsättningarna är som 
nuläget och de endast har ansvar över sig själva samt där resor och andra nöjen står överst på 
deras agenda är arbetstidsflexibilitet att föredra. Fortsätter dessa kvinnor i framtiden att ha 
övergripande ansvaret i hemmet samt låta arbetets krav stjäla deras övriga tid kan de 
misslyckas med att finna en god livsbalans. Detta kan leda till att flexibla arbetstider som 
egentligen skall ge dem möjligheten till fler timmar från arbetet istället blir en fälla för mer 
arbete och mindre socialt privatliv.    
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Bilaga 1 
Intervjuguide  
 
BAKGRUNDSINFORMATION: 
  
Yrkestitel 
Ålder 
Utbildning 
Familjeförhållande 
 
 
ARBETET: 
 
1. Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 
2. Hur ser dina arbetstider ut? 

 
3. Hur planerar du dina arbetsuppgifter? 

 
4. Vilket ansvar har du i ditt arbete? 

 
5. Vilka kvaliteter och kompetenser krävs av dig i ditt arbete? 

 
6. Förväntas det av dig att ständigt söka ny kunskap? 

 
7. Hur trivs du i ditt arbete? 

 
8. Upplevs det att du har tillräckligt med tid avsatt till arbetsuppgifterna? 

 
9. I vilka situationer känner du dig stressad? 

 
10. Är der svårt för dig att koppla bort arbetet? 
 
 
ÖVRIGA TIDEN: 
 
1. Hur spenderar du tiden efter arbetet? 

Vardagar? Helger?  
 

2. Hur påverkas din övriga tid av ditt arbete? 
 

3. Känner du att du har gjort några privata uppoffringar för ditt arbete? 
 

4. Sätter du medvetet gränser mellan arbete och övrig tid, hur i så fall? 
 

5. I vilka situationer känner du dig ledig? 
 

6. Vad betyder hälsa för dig? 
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Bilaga 2 
Missivbrev  
 
Hej! 
 
Vi heter Kajsa-Maria och Delli . Vi läser sista terminen på Halmstad Högskola 
med inriktning Arbetsvetenskap. Vi skriver just nu C-uppsats och behöver 
därför ett antal intervjupersoner. 
 
Vi är tacksamma om du vill ställa upp som intervjuperson för vår uppsats? 
 
Uppsatsen kommer att handla om hur man kombinerar sitt arbete med övrig tid 
och hur man strukturerar upp gränserna mellan dessa båda sfärer, vilket kan vara 
ett problem i ett allt mer flexibelt och komplext arbetslivet. 
 
Vi garanterar absolut anonymitet och att all material kommer att förstöras när 
uppsatsen är klar. Materialet kommer inte att användas i något annat syfte. 
 
Intervjun kommer att ta cirka en timme och du får själv bestämma var du vill 
genomföra den.  
 
Vi kommer att fråga om yrkesroll, arbetsuppgifter, samt fritid. 
 
Vad tycker du? Vi skulle uppskatta om du vill delta i vår undersökning. Skulle 
det av någon anledning kännas obekvämt för dig under intervjutillfället vill vi att 
du redan nu ska vara medveten om att du när som helst kan avbryta intervjun. 
 
Tackar för svar! 
Med vänlig hälsning 
Kajsa-Maria Paulsson & Delli Tehrani 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
Kompletterande frågor: 
 
Hemarbete: 
 

1. Hur fördelas hemarbetet mellan dig och din partner? 
 

2. Hur planeras hemarbetet? 
 

3. Hur många timmar per vecka lägger du/ni på städning? 
 
Åtaganden på arbetet och på den övriga tiden? 
 

1. Anser du dig nöjd med dina åtaganden i livet? 
 Önskar du mer eller mindre att göra? 

 
 
Stöd, kontroll och belöning 
 

1. Har du kontroll över ditt arbete? 
 

2. Har du stöd i livet? 
 I så fall vart kommer den ifrån? 

 
3. Är dina krav i arbetet rimliga i relation till belöning? 

 
 
 
 
 
 
 


