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Vårterminen 2012 

 

Arbetskraven på kvinnor och män är idag högre än tidigare och gränsen mellan arbete och 

privatliv har mer eller mindre suddats ut, vilket kan påverka hälsan negativt. Tack vare dagens 

teknik kan anställda vara tillgängliga i en större grad, och arbetet går att utföra på fler ställen 

än på själva arbetsplatsen. Syftet med den här studien är att undersöka hur individer med 

aktiva arbeten hanterar balansen mellan arbete och privatliv, och om de med aktiva arbeten 

kan drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Aktiva arbeten innebär de arbeten med hög 

kontroll och höga krav som enligt Karaseks krav/kontrollmodell är de arbeten som sägs vara 

de ”bästa” arbetena, för att prestera högt utan att drabbas av ohälsa. I den här studien har en 

kvalitativ undersökning genomförts, i form av intervjuer med sju respondenter som går inom 

de aktiva arbetena. Resultatet visar på att individer hanterar balansen mellan arbete och 

privatliv olika, och huruvida de drabbas av ohälsa är också väldigt individuellt. Det 

framkommer även att de med aktiva arbeten kan drabbas av ohälsa på grund av för hög 

arbetsbelastning, men att det går att lära sig hantera det, genom att hitta rätt strategier som är 

passande för sin livssituation.  

Nyckelord: balans, coping, gränslöst arbete, krav/kontroll, stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

Title: How to manage the balance between work and private life? A qualitative study of 

personnel managers’ experiences.   

Authors: Lina Johansson and Caroline Persson  

Section: School of Health and Society, University of Halmstad 

Spring term 2012 

The workload of women and men are now higher than before and the boundary between work 

and personal life has more or less been erased, which may have adverse health effects. With 

today's technology, employees can be accessible to a greater degree, and the work can be 

performed in more places than the workplace. The purpose of this study is to explore how 

individuals with active jobs manage the balance between work and private life, and if those 

with active jobs may suffer ill health because of work. Active work means the jobs with high 

control and high demands according to Karasek´s demand/control- model, which is said to be 

the "best" works, to perform high without suffering ill health. In this study, a qualitative study 

has been made by interviews with seven respondents working in active works. The findings 

shows that individuals manage the balance between work and private life differently and 

whether they suffer of ill health is also very individual. It also appears that those with active 

jobs may suffer ill health due to heavy workload, but it is possible to learn how to handle it, 

by finding the right strategies that are appropriate for their situation.  

Key words: balance, boundless work, coping, demands/control, stress.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Först och främst vill ett stort tack riktas till samtliga respondenter, som tagit sin tid och valt 

att dela med sig av sina erfarenheter, vilket varit till stor hjälp för utförandet av studien. Det 

har varit uppskattat och lärorikt att få ta del av dessa upplevelser, som kommer att tas med i 

framtida karriär. Ett stort tack vill även ges till handledaren Karin Weman, som med gott stöd 

och givande feedback har bidragit till en förbättring av studien.  

 

Halmstad, maj 2012 

Lina Johansson och Caroline Persson  
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1 Inledning  

Idag har gränsen mellan arbete och privatliv i större grad suddats ut och det ställs högre krav 

på kvinnor och män i deras arbete (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 

2006). Individen kan vara mer tillgänglig och arbetet går att utföra i stort sett varsomhelst, till 

skillnad för 20 år sedan, vilket teknikens utveckling har bidragit till (Perski, 2003). Det här 

kan i sin tur leda till obalans mellan ohälsosamma och hälsosamma förhållanden, som kan 

påverka hälsan negativt. I den här studien kommer begreppet stress inriktas på den negativa 

stressen, som är en följd av obalans mellan arbete och privatliv (Berggren & Josefsson, 2010).  

För att inte drabbas av den negativa stressen är det viktigt att ha strategier för att hantera den. 

Hantering av stress kan definieras som tankar och beteenden, som individen använder sig av 

för att hantera krav och situationer som anses vara stressande (Lazarus & Folkman, 1984).   

 

I och med det här, är det intressant att undersöka hur balansen mellan arbete och privatliv 

upplevs och hur den hanteras, speciellt hos personer som innehar en ledande befattning. Det 

är i syfte för individer som skall ut i arbetslivet, och som själva strävar mot en ledande 

position. De kan därmed ta lärdom av andras erfarenheter. Karasek och Theorell (1990) 

redogör för krav- och kontrollmodellen, där aktiva arbeten ingår. Det här är arbeten där 

individen har höga krav och hög kontroll över sitt arbete, vilket sägs vara den arbetsform som 

eftersträvas för att prestera allra bäst utan att drabbas av ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

Det är intressant att studera huruvida den här teorin håller eller om de med aktiva arbeten 

också kan drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete.  

1.1 Problemformulering  

Allt fler människor arbetar idag längre dagar och fler timmar, och har svårare för att sätta 

gränser mellan arbete och privatliv, vilket kan ha negativa konsekvenser för hälsan. Det som 

undersöks i studien är om det finns en balans mellan arbete och privatliv samt strategier för 

att hantera de. Om balansen inte finns, kan detta leda till ohälsa, även för de med aktiva 

arbeten?  

1.2 Frågeställningar  

Hur hanterar individer, med aktiva arbeten, balansen mellan arbete och privatliv?  

Kan individer med aktiva arbeten drabbas av ohälsa på grund av arbetet?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka individer med aktiva arbeten, att få en ökad förståelse 

kring hur de hanterar balansen mellan arbete och privatliv och om de kan drabbas av ohälsa 

på grund av arbetet.  

1.4 Disposition  

I den här uppsatsen kan tre delar urskiljas; den första är introduktionen, inklusive inledning, 

därefter presenteras den teoretiska referensram som innehåller två modeller som ligger till 

grund för studien. Efter det avsnittet beskrivs tidigare forskning, med viktiga begrepp och vad 

tidigare forskning har kommit fram till beträffande det ämne som har undersökts i studien. 

Den andra delen beskriver resultat, tillvägagångssätt och tillämpad metod. I den sista delen 
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presenteras analysen, diskussionen, slutsatser och förslag på vidare forskning. Uppsatsen 

presenteras utifrån teman; krav/kontroll och socialt stöd, coping/stresshantering, gränslöst 

arbete och flexibilitet samt balans mellan arbete och privatliv. 

 

2 Teoretisk referensram  

2.1 Krav/kontroll- och stödmodellen 

Karasek och Theorell (1990) har tagit fram en modell som kommit att ha stor inverkan runt 

om i världen, Krav/kontroll- och stödmodellen. Modellen utvecklades redan år 1979 av 

Karasek, som redogör för hur arbetets psykologiska krav och kontroll påverkar individens 

hälsa. Arbetets psykologiska krav innebär alla olika krav som ställs på arbetstagaren, såsom 

deadlines, uppgifter och vad som skall göras per vecka (Karasek & Theorell, 1990). Kontroll 

innebär att ha inflytande över sitt arbete och att vara med i beslutsfattandet. Modellen delas 

upp i fyra kategorier av arbeten; spända arbeten, aktiva arbeten, avspända arbeten och passiva 

arbeten. Den här modellen vidareutvecklades senare med komponenten socialt stöd.  

 

Spända arbeten är där individen löper störst risk för att drabbas av psykisk ohälsa, där de 

psykologiska kraven på arbetet är höga och kontrollen på arbetet är låg (Karasek & Theorell, 

1990). Individen kan därmed få känslan av otillräcklighet, som kan framkalla ångest och 

stress. Aktiva arbeten är de som enligt modellen anses vara de ”bästa” arbeten, alltså de mest 

utmanande arbeten där individen inte kan drabbas av den negativa stressen. Individen har här 

både höga psykologiska krav och hög kontroll, vilket innebär att individen har känslan av att 

kunna kontrollera sitt arbete och friheten att kunna använda sina färdigheter på en hög nivå. I 

både Sverige och Amerika har forskning gjorts som visar att dessa grupper av arbeten också 

är väldigt aktiva privat. En bidragande orsak till detta kan vara att extra energi framkallas av 

att det aktiva arbetet är utmanade och omfattar problemlösning. Avspända arbeten innebär att 

individen har hög kontroll men arbetet ställer låga psykiska krav. Enligt modellen anses detta 

vara den grupp av arbetare som minst drabbas av den negativa stressen, eftersom känslan av 

att ha kontroll över arbetet är hög utan att behöva pressas av de psykologiska kraven. Passiva 

arbeten är de arbeten där individen upplever sig ha låga psykologiska krav och låg kontroll. 

Det här kan leda till stress och psykologisk ohälsa då individen lätt hamnar i en känsla av 

hjälplöshet, inlärningsproblem kan förekomma eller känslan av att inte få utnyttja sina inlärda 

färdigheter (Karasek & Theorell, 1990).  

 

I figur 1 visas tydligare hur de fyra kategorierna delas upp med dess olika effekter beroende 

på var i kvadranten individen befinner sig. 



3 
 

Figur 1.  

(Krav- och kontrollmodellen, fritt efter Karasek & Theorell, 1990, s. 32).  

 

Med detta sagt, påvisar det hur viktigt det är för individen att ha kontroll i sitt arbete för att 

känna sig tillfredsställd och att också ha förmågan att klara av de psykologiska kraven som 

arbetet kräver. Detta för att inte drabbas av psykologisk ohälsa i form av bland annat negativ 

stress (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Grönlund (2007) beskriver en annan sida av krav och kontroll i arbetet och menar att arbetet 

har förändrats de senaste åren, vilket gett aktiva arbeten en ny betydelse. Individen kan i vissa 

organisationer bli tvungen att använda sin höga kontroll på ett sätt som kan bli negativt för 

hälsan, som exempelvis mycket övertidsarbete och arbete på fritiden. De anställda i de aktiva 

arbetena har möjlighet att fundera ut vad som bör göras, men det finns ändå krav på resultat 

och arbetsbelastningen styrs ofta av arbetsgivare. Den stora risken med att ha ett aktivt arbete 

är att hamna i en så kallad ”honugsfälla”, frestelsen är söt och med det finns en risk att klibba 

sig fast, vilket innebär att det är svårt att göra sig fri från arbetet när kontrollen är hög. Det här 

kan då bli skadligt i längden och framförallt gå ut över familjelivet och privatlivet, men kan 

också leda till ohälsa (Grönlund, 2007).  

2.1.1 Socialt stöd  

Som nämnts tidigare kompletterades krav/kontroll- modellen med komponenten socialt stöd 

(Karasek & Theorell, 1990). Detta gjordes för att forskning visar att det sociala stödet också 

har en viktig inverkan på arbetstagarens hälsa. Arbetskollegor, familjemedlemmar och vänner 

kan vara bidragande till huruvida individen drabbas av stress eller inte. Att känna ett socialt 

stöd kan reducera stressorer, i form av uppmuntran från sin sociala omgivning, men också 

bidra till att utöva copingstrategier (Karasek & Theorell, 1990). Det sociala stödet i arbetet 

kan ha stor betydelse då det kan ge tillgång till socialt umgänge och en gruppkänsla, men det 

kan också fungera som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll. Att ha ett 
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socialt stöd innebär till exempel att det finns möjlighet till kontakt och gemenskap med andra 

människor, såsom kollegor eller vänner. Det kan även innebära att det finns ett stöd från 

chefen. Socialt stöd kan även bidra till att ändra effekten av de psykologiska kraven både i 

arbetet och i privatlivet (Allvin et al., 2006; Hultberg, 2007). Jeding och Theorell (1999) 

beskriver hur det sociala stödet hänger samman med krav och kontroll. Socialt stöd är alltid 

bättre att ha än att inte ha, vilket innebär att om arbetet faller in i den aktiva kvadranten och 

individen har ett socialt stöd från arbetskamrater och chef så är det ännu bättre. För den som 

befinner sig i den hög-spända kvadranten och saknar socialt stöd hamnar då i den värsta 

situationen (Jeding & Theorell, 1999).  

 

Socialt stöd är brett och kan därför delas in i fyra olika betydelser (Allvin et al., 2006). Socialt 

stöd kan enligt behovsteorin ses som ett mänskligt behov i form av grupptillhörighet och 

kamratskap. Enligt socialisationsteorin ses socialt stöd som en socialisationsfaktor som 

främjar ett effektivt handlingsmönster. Socialt stöd kan också ses utifrån resursteorin, som en 

tillgång för att förändra genomslagskraften i arbetsbelastningen. Den fjärde betydelsen av 

socialt stöd kan ses utifrån kollektivitetsteorin, som ligger till grund för skydd av 

arbetsgruppen på strukturell nivå mot höga krav och belastningar från det industriella 

systemet (Allvin et al., 2006).  

2.2 Ansträngnings- och belöningsmodellen 

En annan modell som också belyser balans är ansträngnings- och belöningsmodellen av 

Siegrist (1996), som visar att variablerna ansträngning och belöning borde vara i balans för 

välbefinnandet på arbetet. Ansträngningarna kan delas in i både yttre och inre ansträngningar; 

där de yttre är omgivningens krav såsom skyldigheter och de inre är individens egna krav på 

sig själv, hanteringen av dem. Belöning kan både vara lön, förmåner, uppskattning men också 

status och kontroll. Det visar på att de arbetare som presterar högt på sitt arbete men får för 

lite belöning tenderar att bli mer sjuka och trivs sämre på arbetet (Siegrist, 1996). Modellen 

belyser motivationen och agerandet hos individen som en grund till arbetet (Allvin et al., 

2006). Den här modellen kan också jämföras med krav/kontroll- och stödmodellen, där 

kravbegreppet överlappar med ansträngning, och kontroll- och stödbegreppen med belöning 

(Jeding & Theorell, 1999).  

3 Tidigare Forskning  

3.1 Stress  

Stress är ett omtalat begrepp som uppkommer i olika sammanhang och flera definitioner har 

gjorts på detta begrepp (Allvin et al., 2006; Levi, 2002; Seyle, 1978).  Hans Selye (1978) har 

definierat stress med att det är kroppens försvar mot skadliga stimuli inklusive psykologiska 

hot, och denna reaktion kom att kallas för the General Adaption Syndrome (G.A.S), allmänna 

anpassningssyndromet. Det här syndromet involverar tre kroppsliga reaktioner; alarm, 

motstånd och utmattning  (Selye, 1978). Selye fick dock en del kritik för den här teorin, då det 

fanns en oklarhet på skillnaden mellan en allmän reaktion och en specifik reaktion, samt en 

tvetydighet om det som händer i kroppen och det kroppen utsätts för (Allvin et al., 2006).  
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Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som en relation mellan individen och 

omgivningen, där egenskaperna hos individen är avgörande för hur denne klarar av 

omgivningens hot. Hur individen bemöter och värderar dessa påfrestningar, såsom yttre och 

inre krav kommer i sin tur påverka individens stress (Lazarus & Folkman, 1984). Kärnan 

ligger i hur individen uppfattar situationen, om huruvida den framkallar stress eller inte 

(Jeding & Theorell, 1999).  

 

Det som är viktigt när det gäller begreppet stress är att skilja på den negativa stressen och den 

positiva stressen (Berggren & Josefsson, 2010). Stress är naturligt och är en reaktion på inre 

och yttre faktorer. När kroppen inte fått chans att återhämta sig efter en längre period av 

stress, ses den som skadlig och därmed negativ för individen. Det är viktigt att det finns en 

balans mellan kroppens nedbrytande och uppbyggande processer som styrs av det autonoma 

nervsystemet. För de uppbyggande processerna är sömn den viktigaste faktorn och är också 

den som bidrar till återhämtning. Om sömnen blir störd under en längre period kommer 

kroppens balans att påverkas vilket kan medföra att de nedbrytande processerna får övertag, 

vilket i sin tur kan påverka hälsan (Berggren & Josefsson, 2010). Långvarig stress kan leda till 

utbrändhet och detta uppkommer av en obalans i kroppens styrfunktioner. Utbrändhet bryter 

ner individens nervsystem efter långvarig stress, vilket påverkar individens anpassnings- och 

regenerationsförmåga. Utbrändhet kännetecknas av en ständig trötthet, svaghet och en 

överkänslighet för påfrestningar (Perski, 2003). Ett annat begrepp för utbrändhet är 

utmattningsdepression, som är i stort sett detsamma som utbrändhet, en känsla av en enorm 

trötthet och depression är en vanlig effekt på det (Levi, 2002). Andra reaktioner på stress kan 

vara ångest, oro och nedstämdhet. Även humöret kan påverkas, men också självförtroendet 

kan försämras såsom tvivlen att klara av saker och ting. Smärtor i bröstet, hjärtklappning och 

huvudvärk är vanliga fysiska reaktioner på stress (Jeding & Theorell, 1999; Perski, 2003). 

 

Stress beskrivs som individbaserat (Jeding & Theorell, 1999; Thompson & McHugh, 2009). 

Det som en person upplever som stress behöver inte vara detsamma för en annan. Det är 

därför svårt att veta exakt vilka faktorer som kan orsaka stress, men forskning tyder på att de 

brukar delas in i fysiska och sociala faktorer (yttre) samt psykologiska faktorer (inre). De 

faktorer kallar många forskare för stressorer, det som framkallar stressreaktioner. Ett exempel 

på en fysik stressor på en arbetsplats kan vara buller och en psykologisk stressor kan vara för 

mycket arbetssysslor (Jeding & Theorell, 1999; Thompson & McHugh, 2009).  

 

Då människan spenderar i stort sett lika mycket vaken tid utanför sitt arbete som på sitt arbete 

är det också viktigt hur den tiden spenderas. Det finns ofta ett samband mellan privatliv och 

arbete, och dess påverkan av individens hälsa. Stress kan därför inte bara ses till arbetet utan 

handlar om livsperspektiv som helhet (Orth-Gomér, 2003; Hultberg, 2007).  

3.2 Coping/stresshantering  

Hanteringen av stress är i engelska språket benämnt coping (Lazarus & Folkman, 1984).  

Coping kan definieras som tankar och beteenden som människor använder för att hantera 

interna och externa krav samt situationer som värderas stressande (Lazarus & Folkman, 

1984). Individer hanterar stressorer olika även om det är samma stressor. Forskare har 
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studerat olika metoder som individer använder för att hantera situationer. Det finns en rad 

olika metoder och olika forskare definierar strategierna lite olika beroende på vilket språk de 

använder, men det finns ändå en röd tråd i den generella forskningen (Kovacs, 2007). 

Individers hantering av stressorer beror ofta på personligheten och därför hanteras de olika, på 

samma sätt som upplevelsen av stress är individuellt (Lazarus & Folkman, 1984; Hultberg, 

2007). Hanteringen av stress kan delas in i tre olika metoder. Problem-fokuserad hantering; 

innebär en förändring av yttre faktorer, såsom miljön, för att minska stress. Det innefattar 

också förmågan att kunna ta tag i problemen och finna lösningar, vilket påverkas av 

människans erfarenheter och begåvningsnivå. Emotion-fokuserad hantering innebär en 

förändring på reaktionerna som framkallar stress. Detta kan göras genom att försöka få en 

annan inställning till saker och ting, att tänka positivt istället för negativt exempelvis. Den 

tredje metoden; undvikande-fokuserad hantering innebär, att inte utsätta oss för 

stressituationer, vilket kan vara både positivt och negativt. Genom att undvika uppgifter för att 

de är lätta att undkomma kan ses som negativt, däremot om uppgiften är utformad i en metod 

som undviker möjligheten för en negativ stressor, ses det som positivt (Kovacs, 2007; 

Larsson, 2010). Det är viktigt att ha positiva upplevelser att se fram emot i livet, även till 

vardags. Att uppmärksamma så kallade ”guldkorn” i vardagen, kan fungera som verktyg för 

människans välbefinnande och framkallar lust och energi (Angelöw, 2006).  

 

Personer med positiv självvärdering värderar sig själva i en genomgående positiv anda, i alla 

situationer denne befinner sig i (Kammeyer-Mueller, Judge & Scott, 2009). Dessa personer 

ser sig själva kapabla, värdiga och har kontroll över sitt eget liv. De tar med sig en positiv 

känsla till de situationer som dem möter, är också mer motiverade, gör sitt arbete mer 

effektivt och är mer tillfredsställda med sitt liv och sitt arbete, än de som inte värderar sig 

särskilt positivt eller har kontroll över sitt eget liv. De tenderar istället att ta med sig en 

negativ känsla i situationer som de möter. Även Welbourne, Eggerth, Hartley, Andrew och 

Sanchez (2007) tar upp att ju mer positiv allmän inställning arbetstagaren har, desto mer 

troligt är det att arbetstagaren använder sig av en positiv problemlösningsmetod. Det är då inte 

heller sannolikt att arbetstagaren använder sig av undvikande strategier för att hantera stress 

på arbetsplatsen (Kammeyer-Mueller et al., 2009; Welbourne et al., 2007). Kammeyer-

Mueller et al. (2009) har gjort två studier där det i den ena studien har gjorts en litteraturstudie 

kring stresshantering och en meta-analys kring sambanden mellan självutvärdering och stress 

och stresshanteringsprocesser. I den andra studien utfördes det en uppföljning av den 

föregående meta-analysen, där en online-undersökning mätte stressorer, arbetsbelastning och 

stresshantering under två veckor (Kammeyer-Mueller et al., 2009). Welbourne et al. (2007) 

har gjort en kvalitativ undersökning, där de skickade ut undersökningen via email till 

sjuksköterskor på ett stort sjukhus (Welbourne et al., 2007). 

 

För att undvika stress och långsiktig överbelastning har Tengelin, Arman, Wikström och 

Dellve (2011) dragit slutsatser, att personer med ledande befattning, som deltagit i deras 

studie, använder sig av olika gränsdragningar för att kunna hantera deras tid i både arbetet och 

i privatlivet. Dessa gränser bildades genom en process för att känna igen kritiska områden och 

därefter få fram en sorts plan för hur tiden ska fördelas mellan arbete och privatliv. Planen 

utgör en form av proaktiv hantering för arbetsbelastningen. Det rekommenderas därför att ha 
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vetskapen om gränserna, och att det hela tiden finns en förhandling mellan hur mycket tid 

som vill fördelas mellan arbete och privatliv. Tenglin et al. (2011) har gjort en kvalitativ 

undersökning, där de intervjuat chefer tre gånger, under tiden som de gjorde en observation på 

fyra arbetsdagar (Tenglin et al., 2011). I artikeln av Tengelin et al. (2011) skildras det att män 

och kvinnor som innehar ledande befattningar upplever konflikter mellan arbete och privatliv 

i större grad än vad andra heltidsarbetande anställda gör. Det är då troligt att det ofta finns för 

lite tid för den viktiga återhämtningen. Dessa personers strategi för att återhämta sig från hög 

arbetsbelastning har beskrivits som att de antingen ”stänger av” det privata sociala livet, eller 

”stänger av” arbetet genom att engagera sig i meningsfulla aktiviteter utanför arbetstid, detta 

för att försäkra sig om att det finns annat i livet än arbete (Tenglin et al., 2011). Oavsett de 

timmar som de anställda arbetar, och trots att det finns en konkurrens mellan familjelivet och 

arbetsgivarens intresse, är det den anställdes val över de arbetade timmarna (Bryson, Warner-

Smith, Brown & Fray, 2007). Bryson et al. (2007) fick sitt material för sin undersökning, från 

en stor studie som gjorts i Australien kring kvinnors hälsa, som började 1996 och ska pågå i 

minst 20 år till.  

 

Berggren och Josefsson (2010) lyfter upp hur viktigt det är med fysisk aktivitet för den 

individuella hälsan. Trots att det idag är väldigt uppmärksammat att ha god fysik är det ändå 

en brist hos många svenskar (Berggren & Josefsson, 2010). Individer med stillasittande 

arbeten är i ännu mer behov av att fysiskt motionera utanför arbetet. Forskning tyder på att 

fysiskt aktiva personer tenderar att ha ett bättre humör, koncentration och minne. Det är också 

därför många arbetsgivare valt att satsa på friskvårdstillägg för att undvika sjukfrånvaron, 

men också för att öka personalens stresstålighet och prestationsförmåga. En person som 

regelbundet motionerar har också lättare för att stå emot negativa stressorer och forskning 

påvisar att även hjärnan påverkas av motion, såsom nervcellernas nybildning som i sin tur kan 

motverka stress. Även självkänslan tenderar att bli bättre hos en person som är fysiskt aktiv 

(Berggren & Josefsson, 2010; Hultberg, 2007). Angelöw (2006) trycker också på hur viktigt 

det är med motion för hälsan; att regelbunden motion ger människan mer energi, förbättrar 

den fysiska styrkan samt ökar individens stresstålighet (Angelöw, 2006).  

3.3 Gränslöst arbete och flexibilitet  

Idag är gränserna mellan arbete och privatliv inte lika tydliga (Allvin et al., 2006). 

Arbetstagare arbetar mer och har längre arbetsdagar än förut. Med dagens teknik kan arbetet 

utföras mer eller mindre vartsomhelst och arbetet kan ske på andra ställen än arbetsplatsen. 

Arbetstagare arbetar alltid och överallt, ett gränslöst arbete. Arbetstagaren bestämmer i allt 

större grad över sin arbetsdag, sina arbetsuppgifter med mera. Arbetstagaren måste sätta 

gränser till arbetet utifrån dennes ambitioner och krav från kollegor och chefer, men även 

utifrån arbetstagarens familj och privatliv. Arbetstagaren ska hitta en balans mellan arbete och 

privatliv. Det gränslösa arbetet ställer höga krav på individen att vara driftig, självständig och 

flexibel (Allvin et al., 2006; Roman & Peterson, 2011).  

 

Flexibelt arbete har blivit allt vanligare och att vara flexibel är ofta ett krav hos arbetsgivare 

(Allvin et al., 2006). Flexibilitet genom förtroende innebär självbestämmande, att som individ 

kunna påverka sin arbetstid, arbetsuppgifter och var arbetet skall utföras. Det har bidragit till 
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att fler kan arbeta hemifrån genom flexibelt förtroende från organisationer (Allvin et al, 

2006). Perski (2003) beskriver också hur flexibiliteten har ökat, i form av att det idag finns en 

möjlighet att ständigt vara tillgänglig. En bidragande faktor till detta är bland annat 

teknologins genomslag på nittiotalet som har medfört förändringar i arbetsvillkoren och enligt 

författaren är det är bara att ” gilla läget”. Idag är det lätt att alltid vara uppkopplad på mail, 

chatt och mobila nätverk dygnet runt, vilket har ökat kraven och individens förmåga att 

anpassa sig. Genom att kraven på anpassningsförmågan ökat, har det inneburit att fler 

individer drabbats av den negativa stressen. De mänskliga resurserna räcker inte till för de 

anpassningskrav som ställs, vilket medför en obalans och kan därmed leda till stress (Perski, 

2003). Arbetstiderna är väldigt viktigt för hälsan. Att arbeta helger och kvällar då andra är 

lediga kan vara påfrestande i längden och kan ta skada på privatlivet. Forskning har också 

visat att anställda med flextid trivs bättre på arbetet, har lägre sjukfrånvaro och stressar 

mindre (Jeding & Theorell, 1999).  

 

När villkoren för arbetet är mer fritt och flexibelt är det inte bara möjligheter som skapas, utan 

det skapas även påtryckningar på individen att arbeta mer (Allvin et al., 2006). Dessa 

påtryckningar kan komma från individen själv, det är då främst individer som arbetar i 

självständiga arbeten med stora utmaningar och stora belöningar, men det kan även komma 

utifrån. Det kan exempelvis vara ifrån organisationen, marknaden eller kunden. En annan 

påtryckning kan vara individens egen osäkerhet. Här handlar det om dem som på något sätt 

känner sig mer eller mindre tvingade att arbeta mer än vad arbetet formellt kräver. Det kan 

bero på exempelvis personalbrist eller uppsägningar, men också en rädsla över att andra skall 

prestera mer. Den individ som drivs att arbeta mycket av yttre krav, drabbas troligtvis lättare 

av ohälsa än de som drivs att arbeta av egen vilja. Samtidigt kan individer, som möter det 

ökade trycket som ett yttre krav, möta det tillsammans med andra och kan på så sätt få stöd 

hos medarbetare. Den som däremot drivs av sin egen osäkerhet, är helt utlämnad till sig själv 

och ser snarare arbetskamraterna som bidragande orsaker till de ökande kraven. När det gäller 

kompensation för individens extra arbete, regleras detta i de flesta fall och dem ersätts 

ekonomiskt, däremot i det nya och flexibla arbetet hanteras intensifieringen av arbetet 

individuellt. Individen måste därför själv utveckla sina egna strategier för att hantera de 

ökande kraven (Allvin et al., 2006). 

 

Hill, Erickson, Holmes och Ferris (2010) har gjort en kvantitativ undersökning på en stor 

arbetsplats, om exempelvis distansarbete, flexibilitet när det gäller arbetsplats, och flexibilitet 

över schemat. Undersökningen resulterade i, att när flexibilitet över schemat kombineras ihop 

med att arbeta hemma, minskar konflikten mellan arbete och privatliv. Det blir även en ”win-

win”-situation för både den anställde och arbetsgivaren, då den anställde ökar sin 

arbetsförmåga och konflikten mellan arbete och privatliv minskar. Det verkar som att en 

flexibel arbetsplats är en tänkbar strategi i dagens osäkra globala ekonomi, för att minska 

arbetsbelastningen för de anställda (Hill et al., 2010). 

 

När en person hela tiden utsätts för stress, är det lätt att personen anpassar sig till sin miljö och 

inte alls reflekterar över att befinna sig i en stressig miljö (Tengelin et al., 2011). Människan 

är konstruerad på det sättet att den anpassar sig till sin miljö. Gränsdragning definieras som 
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gränser som skiljer sociala områden från varandra med en särskild grad av 

”genomsläpplighet” och flexibilitet. Sociala områden kan vara arbete, privatliv eller en annan 

tredje plats. ”Genomsläppligheten” kan göra att rollerna för de sociala områdena ”rinner över” 

även på de andra områdena, vilket betyder med andra ord att de olika rollerna i de olika 

sociala områdena blandas med varandra. Flexibilitet syftar på hur smidigt det är att på olika 

sätt utföra sina arbetsuppgifter (Tengelin et al., 2011).  

3.4 Balans mellan arbete och privatliv 

I tidigare forskning presenteras två aspekter på konflikten mellan arbete och familj (Brauchli, 

Bauer & Hämmig, 2011; Ilies, Schwind, Wagner, Johnson, DeRue & Ilgen, 2007). Det finns å 

ena sidan arbete-till-familj konflikten, och det finns å andra sidan familjen-till-arbete 

konflikten. I arbete-till-familj konflikten påverkar arbetet familjelivet, och i familj-till-arbete 

konflikten är det familjen som påverkar arbetet. Arbete-till-familj konflikten gör att arbetet tar 

den tid som annars skulle ha lagts på familjen, medan familj-till-arbete konflikten handlar om 

att den anställde ställer stora krav tidsmässigt och psykologiskt, vilket gör att 

familjeaktiviteter kan påverka arbetet. Däremot säger Wallace och Lemaire (2007) att det inte 

är arbetets krav, arbetade timmar eller arbete-till-familj konflikterna som stör den anställdes 

välbefinnande, utan det är istället en subjektiv känsla av att vara överväldigad av ett arbete, 

det vill säga av att ha hög arbetsbelastning, och känslomässiga krav som visat sig vara 

skadliga för den anställdes välbefinnande. Det bör tilläggas att det förmodligen är föräldrar 

som i högre grad känner av arbete-till-familj konflikter (Brauchli et al., 2011; Ilies et al., 

2007; Wallace & Lemaire, 2007). 

 

Ilies et al. (2007) kom fram till att arbetsbörda, både i fråga om arbetade timmar och den 

anställdes egna uppfattningar av arbetsbörda, hade en negativ effekt på den anställde både på 

arbetet och i dennes privatliv. Studien som Brauchili et al. (2007) indikerade att arbete-till-

privatliv konflikt är i synnerhet relaterad till utbrändhet, denna konflikt påverkar inte den 

anställde i lika stor grad som arbete-till-privatliv konflikten gör. Däremot är inte privatliv-till-

arbete konflikten alls relaterad till att en anställd kan drabbas av utbrändhet. Orsaken till detta 

kan ligga i att privatliv-till-arbete konflikter ofta är mindre problem än vad arbete-till-privatliv 

konflikter är (Brauchli et al., 2011). Ilies et al. (2007) kommer till slut fram till i sin studie att 

negativa upplevelser på arbetet, så som exempelvis hög arbetsbelastning och dåligt humör, 

påverkar den anställde negativt även hemma. I och med det här engagerar sig inte den 

anställde i sociala aktiviteter med sin familj. Dock poängteras det att när den anställde har 

positiva upplevelser på arbetet, tar denne också med sig dessa upplevelser hem (Ilies et al., 

2007).  

 

Ilies et al. (2007) har gjort en kvantitativ undersökning som undersökte de emotionella 

effekterna av det dagliga arbetet på de anställda, på arbete-till-familj konflikten och på den 

anställdes beteende utanför arbetet, under en två veckors period (Ilies et al. 2007). Brauchli et 

al. (2011) har också gjort en kvantitativ undersökning, där de undersökte om arbete-till-

privatliv konflikten är relaterad till utbrändhet, och de har också undersökt om privatliv-till-

arbete konflikten är relaterad till utbrändhet (Brauchili et al. 2007).  
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Wallace och Lemaire (2007) har gjort en kvalitativ studie, som är gjord på läkare på ett 

sjukhus i Kanada. De får fram i sin studie att det är viktigt med kollegors stöd, både när det 

gäller den anställdes välbefinnande och att ha stödet som en buffert vid negativa effekter av 

arbetets krav. De får också fram i sin studie att en öppen och stödjande atmosfär på arbetet, 

skulle vara en fördel för respondenterna i den här studien.  Läkare känner sig betydligt mindre 

stressade när de känner att de är en del av en bra grupp, och det kan bero på det stöd som 

gruppmedlemmar ger varandra (Wallace & Lemaire, 2007). 

4 Metod  

4.1 Metodval  

En kvalitativ studie utfördes med syfte att få en djupare förståelse för balansen mellan arbete 

och privatliv samt hur den hanteras av respondenterna (Holme & Solvang, 1991). Intervjuer 

genomfördes i denna studie för att få en uppfattning kring respondenternas åsikter, känslor 

och framförallt erfarenheter (Denscombe, 2009). De utvalda respondenterna kontaktades på 

telefon och mail, därefter bestämdes tid och datum för intervjuer.  Att få en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor, samt att deras erfarenhet och ålder skulle stämma någotsånär med 

varandra var kriteriet vid urvalet av respondenter. Intervjuerna genomfördes på de olika 

organisationerna på respondenternas kontor alternativt konferensrum, bortsett från en som 

hölls vid Högskolan i ett avskilt rum. Samtliga intervjuer genomfördes under respondenternas 

arbetstid. Respondenterna fick välja tid och plats för intervjuerna, allt för att underlätta deras 

deltagande.   

4.2 Etiska överväganden  

Med hänsyn till etiska regler har alla respondenter innan intervjun blivit informerade att det 

varit frivilligt att delta i undersökningen och att det varit möjligt att avsluta sin medverkan i 

undersökningen utan någon närmare förklaring till varför (Jacobsen, 2002). Det var viktigt att 

respondenterna inte skulle lida skada av att delta i undersökningen och informerades därför att 

allt material kommer att behandlas konfidentiellt, såsom inspelat material, namn och 

organisation. Då det i studien berör individers hälsa, var det också viktigt att behandla 

materialet konfidentiellt, för att ingen av respondenterna skulle känna sig utlämnade av att ha 

delat med sig av sina egna erfarenheter. Det är endast författarna till den här studien som tagit 

del av det inspelade materialet och materialet från transkriberingen (Denscombe, 2009). I 

syfte att bevara respondenternas konfidentialitet har därför valet av personliga uppgifter 

begränsats i studien.  

4.3 Respondenter  

I den här studien gjordes ett subjektivt urval, där respondenterna valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval betyder att individer väljs ut utifrån att de är 

tillgängliga, befinner sig inom räckhåll och antas ha den kunskap kring området som 

undersöks (Denscombe, 2009; Hartman, 2004). Sammanlagt består respondenterna av sju 

personer, varav fyra är kvinnor och tre är män. Åldern på respondenterna är från 42 till 57 år. 

Alla respondenter arbetar som personalchefer i olika organisationer. Två av respondenterna 

arbetar inom offentlig sektor och de andra i den privata sektorn, där fyra av dem är inom 
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tillverkningsindustrin och en inom verkstadsindustrin. Deras erfarenhet som personalchef 

varierar från fyra till tolv år. I och med att respondenterna arbetar inom olika organisationer 

varierar också innebörden av titeln personalchef, såsom arbetsuppgifter och ansvarsområde. 

Fem respondenter är gifta, en är skild och den sjunde ogift. Av respondenterna är det sex 

personer som har barn, men bara två som fortfarande har barn hemma.  

4.4 Datainsamling  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes då det ger en möjlighet att styra intervjuerna och 

möjlighet för flexibilitet i ordningsföljden av frågorna, för att få den information som 

behövdes för undersökningen. Det skapar även utrymme för respondenterna att utveckla sina 

svar (Denscombe, 2009). Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide (se bilaga 1) i syfte 

att allt som var av betydelse för studien undersöktes. Intervjufrågorna var konstruerade i olika 

teman med inledande frågor som var av enklare karaktär för att skapa en mer avslappnad 

atmosfär (Hartman, 2004). Intervjuerna ägde rum under veckorna 15 och 16. De varade 

mellan en halv timma och en timma. Samtliga intervjuer spelades in med tillåtelse från 

respondenterna. Vid utförandet av intervjun deltog båda författarna, en höll i intervjun och 

den andre gjorde fältanteckningar, i syfte att respondenten skulle känna sig mer bekväm i 

intervjusituationen. Fältanteckningar är också bra att göra om något skulle gå fel vid 

bandinspelningen (Denscombe, 2009). I studien har både primär- och sekundärdata använts. 

Primärdata består av den information som intervjuer bidragit med, och sekundärdata består av 

teorier och tidigare forskning (Jacobsen, 2002). 

4.5 Analysmetod  

Ett abduktivt förhållningssätt har använts i den här studien, då fokus har växlat mellan tidigare 

forskning, teorier och empiriskt material (Birkler, 2008). Det här kan också kopplas samman 

med hermeneutiken, att det funnits en viss förförståelse redan innan studien gjordes. Den här 

förförståelsen har med tiden utvecklats av nya erfarenheter och idéer, som i sin tur lett till en 

ny förståelse. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln, där det sker ett pendlande mellan 

förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Förförståelsen grundades genom 

tidigare kurser kring ämnet, och genom att vara väl pålästa innan intervjuguiden 

konstruerades. Förförståelsen blev en ny förståelse efter att intervjuerna genomfördes, och 

teoretiska utgångspunkter kompletterades därefter. Efter att intervjuerna genomförts, 

transkriberades samtliga, för att ingen värdefull information skulle gå förlorad. Det här 

gjordes också för att underlätta framställningen av resultatet. I sammanställningen av 

resultatet användes meningskategorisering utifrån teman som även användes i framställningen 

av teori och tidigare forskning (Boolsen, 2007). Dessa är: Krav/kontroll och socialt stöd, 

coping/stresshantering, gränslöst arbete och flexibilitet och balans mellan arbete och 

privatliv.  

4.6 Metoddiskussion 

I studien valdes kvalitativ metod för att kunna få en djupare förståelse för olika individers 

erfarenheter av balansen mellan arbete och privatliv samt hanteringen av den (Denscombe, 

2009). En nackdel med kvalitativa studier är att endast ett fåtal deltar i undersökningen, vilket 

bidrar till att det inte går att generalisera som i kvantitativa studier. Dock ger kvalitativa 

studier möjligheten att få fram individens perspektiv och tolkningar (Jacobsen, 2002). 
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Resultaten i den här undersökningen blev därmed individualiserade, det är endast 

respondenternas svar som går att tolka och analysera.  

 

Målet var att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män för att inte rikta studien till det 

ena könet. Dock framkommer det inte i resultatet vem som säger vad, då det har valts att inte 

göra någon skillnad på om det är en kvinna eller man. Det viktiga för studiens syfte var 

upplevelsen från varje respondent. Målet var även att ha en någorlunda likhet i ålder och 

erfarenhet, för att det skulle finnas ett mönster mellan respondenterna. Respondenterna skiljer 

sig dock i ålder och erfarenhet i studien, vilket kan vara till nackdel då det finns en del 

olikheter mellan respondenterna, exempelvis att en har fyra års erfarenhet som personalchef 

och en annan tolv år. Fördelen är istället att det ger ett bredare perspektiv över respondenter 

med lika arbetsbefattning, men med olika erfarenheter. Det finns en medvetenhet om att 

olikheterna mellan respondenterna kan spegla sig i resultatet, såsom deras erfarenhet och 

ålder. Även organisationerna som respondenterna arbetar inom är olika, men då syftet är att 

studera individers erfarenheter, är detta inte av betydelse.  

 

Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till två viktiga begrepp; validitet och reliabilitet. 

Validitet är pålitligheten för studien, hur korrekt studien har undersökt det som syftades till att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Då frågorna konstruerades före intervjun med en 

förförståelse om ämnet var det viktigt att försöka undvika ledande frågor för att 

respondenterna själva skulle få svara med sin åsikt. Reliabilitet innebär tillförlitligheten, att 

respondenten hade svarat likadant om intervjun hade genomförts igen. Hur respondenten 

svarar kan bero på exempelvis dagsformen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns aldrig 

någon garanti att respondenten talar sanning eller säger det den faktiskt menade och 

respondenternas svar har varit varierande, några mer kortfattande och andra mer utförliga. 

Därför är det endast en tolkning av respondenternas åsikter som redovisas.  

 

Det finns en medvetenhet om att den tidigare förförståelsen som existerade innan intervjuerna 

genomfördes kan ha haft en viss påverkan i både utförandet av intervjuguiden och 

genomförandet av intervjuerna, i form av att frågorna till intervjuguiden utformades utefter 

den förförståelsen som fanns innan arbetet med uppsatsen påbörjades och efter att teori och 

tidigare forskning hittats. Det kan även ha funnits en tanke hos författarna till den här 

uppsatsen, hur svaren skulle kunna bli och kan därmed ha haft påverkan på hur frågorna har 

ställts och på de följdfrågor som valts att ställa. Följdfrågorna har inte varit bestämda i 

intervjuguiden, utan kommit till utefter de svar som kommit fram från respondenterna. Det 

finns även en medvetenhet kring att det teoretiska avsnittet i studien skulle kunna se 

annorlunda ut om inte förförståelsen funnits innan studien påbörjades.  
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5 Resultat  

 

5.1 Krav/kontroll och socialt stöd 

5.1.1Krav  

Samtliga respondenter har krav som ska uppfyllas i verksamheten. Då alla är personalchefer 

är dessa krav att i första hand ansvara för personalområdet. Personalområdet är väldigt brett 

och skiljer sig åt beroende på vilken organisation respondenterna arbetar i. Det finns krav på 

att rekrytera rätt personal, krav över rehabiliteringen på arbetsplatsen, förhandlingar med 

facket, arbetsrättsliga ärenden med mera. Som en respondent svarade ”Kraven är väl höga 

och framförallt på en korrekthet och att jag också driver frågor”. Alla respondenter anser sig 

klara av de krav som verksamheten ställer på dem, men kraven kan vara annorlunda beroende 

på vilken verksamhet som de är aktiva inom. Ibland krävs det dock att de får ta hjälp av 

expertis utifrån i vissa frågor och söka rätt på information som behövs.  

Arbetsbelastningen upplevs som hög, men går som i vågor. Vissa perioder är det en högre 

arbetsbelastning medan andra veckor är det mindre. Några av våra respondenter menar att det 

handlar om prioriteringar, vad som är viktigast och vad som kanske kan vänta. En respondent 

uttryckte att ”det kommer alltid vara en massa arbetsuppgifter och göra, det kommer alltid för 

mycket för det kommer aldrig att bli klart”. Detsamma gäller även respondenternas upplevelse 

av tidspress över sina arbetsuppgifter, ibland är det svårt att hinna med allt som ska göras, 

men även här gäller det att strukturera och prioritera sitt arbete.   

 

Samtliga respondenter upplever att de har krav på sig själva, de vill göra bra ifrån sig och ju 

mer erfarenhet de skaffar sig desto högre krav har de på deras egen förmåga. Dock yttrar en 

respondent att ”jag tycker att jag har lagom krav på mig själv. Jag blir inte jättemissnöjd med 

mig själv om jag inser att jag valt bort något som jag egentligen tycker att vi borde göra”. En 

annan menar ”jag har ju mina krav enligt mina sätt att mäta … Så jag har ju min kravbild och 

den försöker jag att hålla”.  

5.1.2 Kontroll 

”Fördelen med att vara chef är att man får bestämma över sig själv i ganska stor 

utsträckning. Sen kan man ju inte bestämma vad som helst” är det en respondent som 

uttrycker. De flesta kan styra en del i sin arbetssituation själva såsom det dagliga arbetet, 

strukturen och när det ska göras. Sedan finns det alltid deadlines och så kallade måsten som 

kommer uppifrån som dem inte kan kontrollera över. En av våra respondenter har byggt upp 

personalavdelningen på företaget, vilket gör att denne har skapat de krav och förutsättningar 

som behövs för personalavdelningen. Då organisationen inte har något annat att jämföra med 

blir det lättare att få igenom kraven.  

 

Alla respondenter sitter med i ledningsgruppen, och kan därmed vara med och påverka, i olika 

grad, vissa beslut. Det är alltid VD:n eller en styrelse som bestämmer i slutändan, dock har 

samtliga respondenter mandat att uttrycka sina åsikter. ”Jag hade inte tackat ja till jobbet här 

om jag inte hade varit med i ledningsgruppen. För att då hade jag inte tyckt att det var roligt 
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och då hade jag bara varit en administratör” uttrycker en respondent när det handlar om 

vikten att vara med i ledningsgruppen och kunna påverka.  

5.1.3 Socialt stöd 

På frågan om respondenterna har ett socialt stöd både i arbetet och i privatlivet svarar alla att 

det har dem i viss mån, vilket kan vara från sin man eller fru, sin syster, sin mamma, från sina 

arbetskamrater eller närmsta chef. Det sociala stödet varierar dock mellan respondenterna, då 

några upplever att de har gott stöd i både arbetet och privatlivet, ”det har jag absolut och det 

tror jag är viktigt för att må bra så behöver man ha det”. Medan andra respondenter har 

stödet från arbetet eller i privatlivet. Det finns dock en respondent som säger ”alltså då jag 

lever själv och jag har väl inte riktigt hunnit skaffa mig det sociala livet här… Så sitter jag 

ganska ofta själv kanske med tankar och så”. Denna respondent har inte på samma sätt det 

sociala stödet i privatlivet, men känner ändå ett visst stöd från närmsta chef.  

 

En av respondenterna lyfter också fram att det sociala stödet är viktigt, men menar att det är 

bara respondenten själv som kan ta vara på sig och känna igen sina signaler. Det går därför 

inte att helt förlita sig på att någon annan ska göra det. En annan respondent menar att det 

sällan händer något i privatlivet och om det gör det så försöker denne lösa det själv innan den 

pratar med någon annan om det. Respondenten känner därmed inget behov av stöd. Dock 

tillägger respondenten att det finns personer i dennes omgivning som kan fungera som stöd.  

 

Ett par av respondenterna har tagit upp att de har tystnadsplikt, och kan därför inte diskutera 

alla frågor med vem som helst, men då finns det oftast någon eller några inom organisationen 

som de kan vända sig till.  

5.2 Coping/stresshantering 

Majoriteten av respondenterna har på något sätt drabbats av fysiska problem på grund av för 

hög arbetsbelastning, någon gång under deras karriär. En respondent har tidigare upplevt 

fysiska besvär under tuffare tider på arbetet, men det gick tillbaka av sig själv efter att ha 

berättat för sin chef att det blivit för mycket på arbete, och fått hjälp från sjukgymnast. 

Respondenten hade även börjat med löpträning och fick rådet från läkare att fortsätta med 

detta som en del i rehabiliteringen.  Idag har respondenten lärt sig att lyssna på sin kropp, och 

drar ner på arbetsbelastningen när kroppen säger ifrån.  

 

En av respondenterna har ”gått in i väggen” för några år sedan på grund av att arbetet tog över 

dennes liv, vilket påverkade sömn och privatliv. Till slut tog tröttheten över och respondenten 

slutade prioritera sig själv. Det blev en ond cirkel att istället för att släppa allt och ta en 

semesterdag, så fortsatte respondenten att arbeta ner sig själv och bortprioriterade även 

familjen. Idag arbetar respondenten med att känna igen sina signaler när det börjar bli för 

mycket arbete, men det händer fortfarande att ”näsan slår i väggen”. Respondenten försöker 

lösa detta genom att alltid ha roliga saker att se fram emot, vilket även kan vara de små 

sakerna som exempelvis att njuta i trädgården en lördag. Av en annan respondent kom det 

fram att denne haft hjärtproblem som orsakades av stress på grund av för mycket på arbetet. 
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Respondenten orkade inte längre lika mycket som förut och kontaktade då 

företagshälsovården, som konstaterade att respondenten måste minska på arbetsbelastningen.  

 

Andra symptom på grund av för hög arbetsbelastning som kommit fram i intervjuerna, är 

tinnitus och svullnad i ansiktet. Respondenten med tinnitus har fått lära sig att leva med den, 

och bestämde sig för att inte låta sig hindras av sjukdomen. Respondenten som fick en 

svullnad i ansiktet fick hjälp av tandläkare och läkare, och har med tiden fått lära sig att 

hantera sin arbetsbelastning.  

 

Samtliga respondenter motionerar på något vis och använder detta som strategi för att släppa 

arbetet. Då de är på gymmet, spelar golf eller tar en löptur går det inte att tänka på arbetet, och 

försöker därför motionera kontinuerligt.  

 

De flesta respondenter har med tiden lärt sig att hantera sin arbetssituation, såsom hur de ska 

strukturera sin arbetstid och arbetssysslor för att inte drabbas av för hög arbetsbelastning. 

Flera av respondenterna tycker det är bättre att stanna kvar någon timma extra på arbetet för 

att slippa ta med sig det hem och kan på så sätt lättare koppla bort arbetet.  

5.3 Gränslöst arbete och flexibilitet 

Alla respondenter har tillgång till flextid, och kan därför i en viss grad styra över sina 

arbetstider. Bortsett från en respondent, har samtliga möjlighet att arbeta hemifrån om de vill. 

Detta är oftast inget alternativ, då samtliga föredrar att vara på arbetsplatsen av olika skäl. 

Antal arbetade timmar per vecka varierar mellan respondenterna, en arbetar exempelvis 

endast 35 timmar i veckan medan en annan arbetar upp till 50 timmar. I och med att de har 

flextid, kan en vecka bestå av färre eller fler timmar än en annan. Ett par av respondenterna 

har också möjlighet till att ta ut ersättning för övertid. En respondent har inte en fast 

arbetsplats alla dagar i veckan, utan spenderar många nätter på andra orter. Detta har påverkat 

respondentens sociala liv. Mycket tid spenderas på hotellrum och på olika arbetsplatser under 

veckorna, vilket kan bli tråkigt eftersom det inte finns någon vänskapskrets där eller några 

sociala aktiviteter. Istället försöker respondenten arbeta länge de dagar denne är på resande 

fot, för att sedan kunna ta någon extra ledig dag eller gå tidigare från arbetet på fredagar.  

 

Tillgängligheten varierar något bland respondenterna. De flesta har oftast med sin 

arbetstelefon och har den på, men väljer själva om de vill svara. Som en respondent uttryckte 

det, ”jag stänger ju av den för det är klart att jag vill också vara ledig när jag har semester… 

Men däremot kollar jag ju hela tiden av och det är väl lite dilemmat med dem här nya 

moderniteterna att man är nåbar överallt”. En respondent väljer att alltid stänga av telefonen 

på sin lediga tid och svarar inte heller på mail då. En annan respondent väljer att ha telefonen 

avstängd under all ledig tid, men tittar till telefonen och mail emellanåt om något viktigt har 

hänt. En tredje respondent är tillgänglig dygnet runt och sitter ibland på helger och svarar på 

mail. En del av respondenterna väljer att inte kolla mail på helger. Under semestern gör dem 

det ändå, för att de inte ska komma efter för mycket med sitt arbete då de återkommer till 

arbetet. Som en respondent uttryckte, ”man sitter ändå i ledningsgruppen, som chefsposition 
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så får man ta vissa saker för man har ju betalt för det”. Respondenterna väljer själva oftast i 

vilken grad de vill vara tillgängliga, och ser det därför inte som ett problem att vara det. 

5.4 Balans mellan privatliv och arbete 

Huruvida respondenterna upplever sig ha balans mellan privatliv och arbete är varierande. En 

respondent anser att det är svårt att släppa arbetet helt även när denne kommer hem, ”Vet inte 

om ni sett den där Yin Yang-symbolen, med två droppar, en svart och en vit. Den är inte svart 

och den är inte vit, det är en helhet. Däremot så är det ju mer hemma, hemma och mindre 

familjen på jobbet”. Fysiskt sett är det ganska lätt att släppa arbetet när respondenten går hem, 

men det är den mentala biten som är den svåra.  

 

Respondenterna verkar ha lättare för att stänga av privatlivet på arbetet mer än vad de kan 

stänga av arbetet hemma. Flera av respondenterna antyder att de inte vill släppa arbetet helt 

när de kommer hem, utan tankar och idéer pågår även under ledig tid. Som en av 

respondenterna uttrycker det, ”Jo det gör man! Man ska inte söka ett högre chefsjobb om man 

tror att man ska kunna stämpla ut klockan fyra och inte tänka på jobbet… Mitt jobb är 

fantastiskt roligt och jag vill lära mig mer om det hela tiden”.  

 

De respondenter som har vuxna barn som inte längre bor hemma anser det vara lättare att 

stänga av arbetet hemma och vice versa, medans de respondenter som har barn hemma 

fortfarande är mer påverkade av situationer som kan hända på arbetet eller hemma. De 

respondenter med vuxna barn, eller inga barn alls, har bara sig själv att tänka på och kan 

därmed planera och strukturera sin tid hur de själva vill, utan att behöva ta hänsyn till någon 

annan. Däremot var det skillnad när barnen bodde hemma, då påverkade privatlivet i större 

grad arbetet.  

 

När det inte funnits balans mellan arbetet och privatlivet är det en respondent som menar att 

det ibland har varit för mycket inplanerat i dennes privatliv, så att det blev för mycket av det 

roliga i kalendern. Detta löste respondenten med att rensa bland sina fritidsaktiviteter, så att 

respondenten är ledig när denne är ledig, men respondenten har aldrig upplevt arbetet blivit 

för tungt.  

 

6 Analys 

 

6.1 Krav/kontroll och socialt stöd  

6.1.1 Krav/kontroll 

Respondenterna upplever sig ha olika krav, både kraven de sätter på sig själva och kraven 

som organisationen ställer, men de upplever ändå att de kan hantera dem. Som också nämnts i 

resultatet kan respondenterna styra i ganska hög grad över sitt dagliga arbete, men det finns 

alltid vissa deadlines och krav som måste uppfyllas. Då de sitter med i ledningsgruppen har de 

även där möjlighet att påverka och i alla fall uttrycka sina åsikter på beslut som fattas. 

Karasek och Theorell (1990) beskriver i krav/kontroll- och stödmodellen hur viktigt det är att 

ha kontroll i sitt arbete för att känna sig tillfredsställd med sitt arbete och att klara av de krav 

som ställs på individen. Annars finns det risk att drabbas av psykologisk ohälsa såsom negativ 
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stress (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet visar att respondenterna upplever sig ha hög 

arbetsbelastning, men att det varierar. Ibland är det svårt att hinna med arbetsuppgifterna och 

upplevelsen av tidspress finns där, men då handlar det om att göra prioriteringar menar 

respondenterna. Karasek och Theorell (1990) beskriver de aktiva arbetena med att ha 

förmågan att kunna använda sina färdigheter på en hög nivå, vilket skulle kunna kopplas 

samman med att respondenterna ofta löser arbetsbelastningen och tidspressen.  

 

De individer med aktiva arbeten har friheten att styra över sitt arbete i en viss grad, men det är 

ändå arbetsgivaren som bestämmer och det finns resultat som skall uppnås (Grönlund, 2007).  

Det här säger även respondenterna, att de flesta kan styra en del av sin arbetssituation men det 

kommer en del krav uppifrån som de inte kan kontrollera över. I resultatet har det också 

kommit fram att en respondent mer eller mindre skapar sina egna krav, eftersom denne byggt 

upp personalavdelningen från grunden. Respondenten kan på så sätt styra över kraven, vilket 

underlättar att klara av dem. Det finns en nackdel med att ha hög kontroll då det finns en risk 

att individen hamnar i den så kallade honungsfällan. Det är svårt att göra sig helt fri från 

arbetet, vilket kan vara skadligt i längden (Grönlund, 2007).  

6.1.2 Socialt stöd 

Krav/kontrollmodellen kompletterades med socialt stöd, då forskning visar att det sociala 

stödet har en viktig inverkan på arbetstagarens hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Ett socialt 

stöd kan reducera stressorer och ger individen socialt umgänge och gruppkänsla. Det kan även 

fungera som ett skydd vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll (Allvin et al., 2006; 

Hultberg, 2007; Karasek & Theorell, 1990). Även Wallace och Lemaire (2007) tar upp att det 

är viktigt med kollegors stöd, både när det gäller individens välbefinnande, men även som ett 

stöd vid negativa effekter av arbetets krav. Alla respondenterna känner av något sorts socialt 

stöd, både i privatlivet och i arbetslivet. Dock varierar förekomsten av det sociala stödet, då 

vissa av respondenterna känner av stöd både ifrån arbetet och i privatlivet, medan det finns de 

respondenter som bara känner stöd ifrån arbetet eller privatlivet. Det finns en respondent som 

menar att det är bra med socialt stöd, men att det är egentligen bara personen själv som kan ta 

vara på sig, och det går inte att helt förlita sig på att någon annan gör det. Det finns också en 

respondent som inte anser sig behöva det sociala stödet i privatlivet, då det aldrig händer 

något där. Respondenten löser eventuella problem i så fall gärna själv. En respondent har inte 

hunnit skaffa sig det sociala livet och sitter då ofta själv med tankar. Enligt Jeding och 

Theorell (1999) är det bättre att ha socialt stöd, än att inte ha. Om en arbetstagare passar in i 

den aktiva kvadranten i krav/kontroll- och stödmodellen och har ett socialt stöd, är det ännu 

bättre. Har individen inget socialt stöd och befinner sig i den spända kvadranten är det den 

värsta situationen (Jeding & Theorell, 1990).  

 

Socialt stöd kan delas in i fyra olika betydelser; 1) behov att känna kamratskap, 2) främja ett 

effektivt handlingsmönster, 3) som en tillgång att förändra genomslagskraften i 

arbetsbelastningen och 4) som ett skydd av arbetsgruppen på en strukturell nivå mot högre 

krav och belastningar (Allvin et al., 2006). En del betydelser går att urskilja i resultatet, som 

en respondent exempelvis uttrycker, att det måste man ha för att må bra, och kan därmed ses 

som ett behov. En annan anser sig ha stöd i arbetet av chef och arbetskamrater vilket kan 
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främja handlingsmönstret. Det ska också lyftas fram att en del av respondenterna har 

tystnadsplikt, som gör att de inte kan diskutera allt som sker på arbetsplatsen med till exempel 

vänner och familj, men dessa respondenter har oftast någon eller några inom organisationen 

som de kan vända sig till med problem som kan uppstå på arbetsplatsen.  

 

6.2 Coping/stresshantering  

I resultatet har det redovisats att flera respondenter någon gång har drabbats av negativ ohälsa 

såsom stress. Det här har yttrat sig på olika sätt i form av bland annat fysiska symptom, som 

hjärtproblem. En av respondenterna har drabbats av utbrändhet eller utmattningsdepression 

(”gått in i väggen”), vilket kan vara en effekt av långvarig stress (Levi, 2002; Perski, 2003). 

Jeding och Theorell (1999) tar upp att det är svårt att veta vad som orsakar stress eftersom det 

är individbaserat, men forskning tyder på att det är yttre och inre faktorer som påverkar 

individen. För hög arbetsbelastning kan vara en bidragande faktor till det (Jeding & Theorell, 

1999). Detta kan ses bland de respondenter som drabbats av stress, att hälsan har påverkats 

under perioder då det varit för mycket att göra, då arbetet har tagit över. Tidigare forskning 

visar att människan anpassar sig till den miljön som den befinner sig i och därmed reflekterar 

den inte över att det är en stressig miljö (Tengelin et al., 2011).  

 

Tengelin et al. (2011) har dragit slutsatsen att kvinnor och män som innehar en ledande 

befattning upplever konflikter mellan arbete och privatliv i större grad än vad andra 

heltidsanställda gör. Det kan då innebära att det finns lite tid för den viktiga återhämtningen 

och därmed måste dessa personer ha strategier för att hantera arbetsbelastningen. Dessa 

strategier kan antingen vara att stänga av det sociala livet eller att stänga av arbetet genom att 

engagera sig i olika aktiviteter utanför arbetstiden, för att försäkra sig om att det finns annat 

än arbetet (Tengelin et al., 2011). Det här kan styrkas med resultatet, då en respondent 

uttrycker att det är väldigt viktigt att ha roliga saker att se fram emot. Det betonar även 

Angelöw (2006), att ha små guldkorn i vardagen att se fram emot sägs ge en positiv effekt för 

individen och fungerar som verktyg för människans välbefinnande. Att ha guldkorn att se 

fram emot kan även handla om hur personen värderar sig själv. De personer som har en 

positiv självvärdering, värderar sig också positivt i de flesta lägen, och anser sig vara kapabla 

och har kontroll över sina liv, och tar på så sätt med sig den positiva inställningen in i de 

situationer som personen möter. Dessa personer är också mer motiverade och gör sitt arbete 

mer effektivt, än om personen inte hade haft en positiv självvärdering. För personer med 

positiv självvärdering är det inte särskilt troligt att de använder sig av undvikande strategier 

för att hantera exempelvis stress (Kammeyer-Mueller et al., 2009; Welbourne et al., 2007).  

 

Ett sätt att kunna hantera balansen mellan arbete och privatliv är att utforma en plan för hur 

tiden skall fördelas mellan arbete och privatliv, en sorts proaktiv hantering för att lättare 

kunna hantera gränserna mellan dessa (Tengelin et al., 2011). Av respondenterna 

framkommer det att de har lärt sig mer med tiden och av erfarenheter att hantera balansen, 

genom att strukturera sin arbetstid och sina arbetssysslor för att inte drabbas av för hög 

arbetsbelastning. Respondenterna stannar hellre kvar någon timme extra på arbetet för att 

undvika att ta med det hem.  
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Forskning visar på att det är viktigt för hälsan att fysiskt motionera (Angelöw, 2006; Berggren 

& Josefsson, 2010; Hultberg, 2007).  Detta är betydelsefullt för självkänslan och tenderar att 

öka personens koncentration och minne. En person som motionerar regelbundet kan lättare stå 

emot negativa stressorer för att hjärnan påverkas av motion. Motion ger också mer energi och 

gör individen mer stresstålig (Angelöw, 2006; Berggren & Josefsson, 2010). De flesta 

respondenterna försöker motionera i någon form, som att träna på gym, löpträna eller spela 

golf. Det här använder de som en viktig strategi för att koppla bort arbetet och må bättre.  

 

På samma sätt som att stress är individbaserat hanterar också individer stressorer olika och det 

beror ofta på personligheten (Lazarus & Folkman, 1984). I resultatet kan det här styrkas av 

respondenterna, som också har olika sätt att hantera sin livsbalans. Hanteringen av stress kan 

delas in i problem-fokuserad hantering, emotion-fokuserad hantering och undvikande-

fokuserad hantering. Dessa olika hanteringsalternativ skiljer sig åt, då ett sätt är att ta itu med 

problemet genom att ändra på någon yttre faktor, eller så ändrar individen på sina känslor 

genom att ändra på inställningen och tänka positivt istället, alternativt undvika stressituationer 

(Kovacs, 2007; Larsson 2010). Det går delvis att urskilja de tre olika hanteringsalternativen 

bland respondenterna. En respondent som fick problem med ryggen under tuffare tider på 

arbetet, har lärt sig att lyssna på kroppen och drar då ner på arbetsbelastningen, som skulle 

kunna kopplas till problem-fokuserad hantering, att yttre faktorer ändras för att respondenten 

lättare ska hantera arbetsbelastningen. Även emotion-fokuserad hantering skulle kunna 

kopplas samman med respondenten som menar att denne inte blir ”jättemissnöjd” om denne 

valt bort något som egentligen borde göras. Respondenten försöker att inte tänka negativt, då 

det inte alltid blir som det är tänkt.  

6.3 Gränslöst arbete och flexibilitet  

Allvin et al. (2006) diskuterar det gränslösa arbetet, huruvida det har tagit plats i dagens 

samhälle. Gränserna är inte lika tydliga idag mellan arbete och privatliv då arbetstagarna 

arbetar fler timmar än förut. Det har blivit lättare att arbeta utanför arbetet med hjälp av 

dagens teknik. De olika gränserna, såsom arbete och privatliv, blandas samman med hjälp av 

en viss grad av ”genomsläppighet”, att individens olika roller överlappar med varandra. 

Framförallt tjänstemän bestämmer också i större grad över sin arbetsdag och sina 

arbetsuppgifter med mera. Därmed ställs det också högre krav på individen att vara 

självständig och flexibel (Allvin et al., 2006; Roman & Peterson, 2011; Tengelin et al., 2007). 

Det här går att urskilja i resultatet, då respondenterna också i väldigt hög grad kan styra över 

sitt dagliga arbete och de flesta respondenterna kan också via dagens teknik arbeta i stort sett 

varsomhelst. Dock väljer respondenterna att vara på arbetsplatsen, då de anser att de gör mer 

nytta där genom att vara tillgängliga. De vill också skilja på arbete och privatliv och föredrar 

därför att inte arbeta hemifrån. En respondent kunde inte arbeta hemifrån, utan var tvungen att 

alltid utföra sitt arbete på arbetsplatsen. Hill et al. (2010) kommer fram till i sin studie att när 

flexibilitet över schemat kombineras tillsammans med att kunna arbeta hemifrån minskar 

konflikten mellan arbete och privatliv. Den anställdes arbetsförmåga ökar och denne känner 

inte heller av någon konflikt mellan arbete och privatliv (Hill et al., 2010). Respondenterna 

har möjlighet att använda flextid och kan därmed strukturera sin tid, men som nämnts tidigare 

så vill de skilja mellan arbete och privatliv och utför därför arbetet på arbetsplatsen.  
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Allvin et al. (2006) benämner begreppet flexibilitet genom förtroende som innebär 

självbestämmande. Det är något som de flesta respondenter i viss grad har, då de själva kan 

påverka sin arbetstid och arbetsuppgifter. Även Perski (2003) talar om att flexibiliteten har 

ökat, möjligheten till att vara tillgänglig närsomhelst. Flexibilitet innebär hur smidigt det är att 

på olika sätt utföra arbetsuppgifter. Det är idag lätt att vara uppkopplad på mobila nätverk och 

mail vilket innebär högre krav för arbetstagaren att anpassa sig till (Perski, 2003; Tengelin et 

al., 2011). Vidare menar Perski (2003) att denna anpassningsförmåga kan leda till en obalans 

som kan bidra till stress. Respondenterna är medvetna om att det blir mer påfrestande att ta 

arbetet med hem och föredrar därför att stanna kvar längre på arbetet för att undvika det. Dock 

har många av respondenterna sin telefon igång och är därför nåbara överallt och närsomhelst. 

Jeding och Theorell (1999) beskriver hur viktigt det är med arbetstider, att arbeta helger och 

kvällar kan vara påfrestande och ta skada på privatlivet. De tar också upp att de anställda som 

har flextid trivs bättre på arbetet och stressar mindre (Jeding & Theorell, 1999). Bryson et al. 

(2007) kommer fram till att oavsett hur många arbetade timmar den anställde har och trots att 

det kan finnas en konflikt mellan familjelivet och arbetsgivarens intresse, är det hela tiden den 

anställdes val över hur denne fördelar sina timmar mellan arbete och privatliv.  

Respondenterna arbetar dagtid, men det händer att vissa ändå arbetar på helger och semestrar, 

genom att svara på mail och ta emot samtal. Som en respondent uttrycker; att det är som ett 

dilemma, att vilja vara ledig när det är semester men kollar ändå av telefon och mail. Samtliga 

respondenter har flextid och därmed varierar deras timmar per vecka. En respondent har ingen 

fast arbetsplats utan är ofta på resande fot under veckodagarna. Det innebär att respondenten 

ofta arbetar långa dagar för att sedan kunna ta ledigt någon dag. Dock säger denne att det 

påverkar det sociala livet, att arbeta långa dagar, vilket kan kopplas samman med Roman och 

Peterson (2011), som menar att det är viktigt att sätta gränser utifrån sina egna ambitioner och 

hitta en balans mellan arbete och privatliv. 

 

Grönlund (2007) kritiserar krav/kontroll- och stödmodellen och menar att aktiva arbeten fått 

en ny betydelse. Det finns en risk med att ha hög kontroll då den kan användas på ett sätt som 

kan bli negativt för hälsan. Den stora risken med att ha ett aktivt arbete är att hamna i den så 

kallade honungsfällan (Grönlund, 2007). Resultatet visar tecken på det här, då flera 

respondenter har svårt att släppa arbetet helt, och särskilt mentalt. Många ser det inte som ett 

problem, och som en respondent uttrycker, att jobbet är fantastiskt roligt och vill lära sig mer 

om det hela tiden. I längden kan det här bli skadligt, menar Grönlund (2007), även för de som 

har aktiva arbeten, att ständigt ha arbetet med sig för att det är frestande, vilket gör att det blir 

svårare att helt släppa arbetet. I och med att de flesta respondenter någon gång också drabbats 

av stress i olika former på grund av för hög arbetsbelastning, kan detta också styrkas med 

Grönlunds (2007) argument.  En annan synvinkel på det här är, som en respondent uttrycker 

det; chefer får betalt för att ta vissa saker, som att vara tillgänglig även på semestern, vilket 

kan kopplas med Siegrist (1996) ansträngning och belöningsmodell. Modellen visar att det 

måste finnas en balans mellan dessa variabler för ett gott välbefinnande på arbetet. Det blir 

motiverande att få en belöning efter ansträngning (Siegrist, 1996). Allvin et al. (2006) menar, 

att när arbetet är fritt och flexibelt skapas också påtryckningar på individen att arbeta mer. 

Dessa påtryckningar kan komma utifrån såsom organisationen, men för de individer i 



21 
 

självständiga arbeten med stora utmaningar och belöningar, kan dessa påtryckningar även 

komma från individen själv. Det kan handla om individens egen osäkerhet att denne känner 

sig tvingad att arbeta mer än vad arbetet formellt kräver. Vidare menar Allvin et al. (2006), att 

det är mer hälsosamt för den som drivs av att arbeta av egen vilja, än av påtryckningar från 

yttre krav. I resultatet framkommer det att respondenterna själva bestämmer i vilken grad de 

vill vara tillgängliga och ser det därför inte som ett problem att vara det.  

6.4 Balans mellan arbete och privatliv 

Det finns två aspekter på konflikten mellan arbete och familj (Ilies et al., 2007; Brauchli et al., 

2011). Dessa är familjen-till-arbete konflikten, där privatlivet påverkar arbetet i viss grad och 

arbete-till-familj konflikten, där arbetet påverkar familjen i viss grad (Ilies et al., 2007; 

Brauchli et al., 2011). Det framkommer från en respondent att det är svårt att mentalt koppla 

bort arbetet när respondenten kommer hem till familjen efter arbetsdagen. Dock är det flera av 

respondenterna som antyder att de inte vill släppa arbetet helt när de kommer hem, utan det 

finns hela tiden något som pågår i huvudet under ledig tid. Det visar sig också i resultatet att 

respondenterna lättare stänger av privatlivet på arbetet, än stänger av arbetet när de kommer 

hem. Framförallt är det respondenter som inte har barn som bor hemma som anser att det är 

lättare att stänga av privatlivet på arbetet. Brauchli et al. (2011) menar att familjen-till-arbete 

konflikten oftast handlar om mindre problem och på så sätt påverkar inte det konflikten 

mellan familjen och arbetet i lika stor grad som arbete-till-familj konflikten. Däremot känner 

de respondenter som har barn som fortfarande bor hemma, att privatlivet i större grad kan 

påverka arbetet. Brauchli et al. (2011) menar även att det inte är konflikten mellan familjen 

och arbetet som är den bidragande orsaken till att en individ drabbas av utbrändhet, utan det är 

konflikten mellan arbete och familjen som kan leda till utbrändhet/utmattningsdepression. 

Wallace och Lemaire (2007) menar däremot att det inte är arbetets krav, de arbetade timmarna 

eller arbete-till-familj konflikten som stör individens välbefinnande, utan det är den subjektiva 

känslan över att vara överväldigad av ett arbete och att ha känslomässiga krav som är skadligt. 

Det här säger även en av respondenterna, att det är svårt att släppa arbetet helt när denne 

kommer hem, att det fortfarande finns en känsla över att vara överväldigad av arbetet. 

 

Ilies et al. (2007) kommer i sin undersökning fram till att negativa upplevelser på arbetet 

påverkar individen negativt även i privatlivet, vilket kan bidra till att individen inte engagerar 

sig i sociala aktiviteter med familjen. Det här framkommer också av en respondent som 

nedprioriterade sin familj och sig själv när denne hade en tuff period på arbetet. Enligt 

Wallace och Lemaire (2007), är det förmodligen föräldrar som mer känner av arbete-till-

familj konflikten än de individer som inte är föräldrar, eller som har barn som inte längre bor 

hemma. De respondenter som inte längre har barn som bor hemma, säger att det var värre på 

den tiden då barnen var små och bodde hemma, då kunde privatlivet i större grad påverka 

arbetet och arbetet påverka privatlivet.  

 

En respondent lyfter fram Yin Yang-symbolen som en jämförelse med balansen mellan 

privatliv och arbete, att den är varken svart eller vit utan en helhet och menar att dessa går 

ihop med varandra, men det är mer arbete på arbetet och mer hemma, hemma. Enligt Orth-

Gomér (2003) spenderar människan i stort sett lika mycket vaken tid på arbetet som utanför 
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det, och därmed finns det ett samband mellan arbete och privatliv. Det handlar om ett 

livsperspektiv som helhet och därför kan stress inte bara knytas till arbetet (Orth-Gomér, 

2003; Hultberg, 2007).  

 

7 Diskussion  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka individer med aktiva arbeten, att få en ökad 

förståelse kring hur de hanterar balansen mellan privatliv och arbete, och om de med aktiva 

arbeten drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Syftet valdes utifrån krav/kontroll- och 

stödmodellen, med utgångspunkt att undersöka huruvida aktiva arbeten, som enligt modellen 

skulle vara de arbeten som är mest utmanande utan att påverka hälsan negativt (Karasek & 

Theorell, 1990). Ansträngning- och belöningsmodellen (Siegrist, 1996) valdes för att det finns 

andra viktiga variabler som måste vara i balans för ett välbefinnande på arbetet. Andra 

begrepp som beskrivits utifrån tidigare forskning, såsom coping, gränslöst arbete och balans, 

har valts för att de anses vara lämpliga och relevanta för att klargöra undersökningens syfte 

och bygger också på en viss förförståelse kring ämnet. De här begreppen har även använts 

som teman genom uppsatsen. 

 

En kvalitativ metod i form av intervjuer ansågs vara en lämplig metod för den här 

undersökningen, för att få en djupare förståelse av individers erfarenheter och tankar. 

Däremot kan intervjuer vara vinklade och respondenternas svar kan bero på tillfälligheter 

såsom dagsform (Denscombe, 2009). Det finns en medvetenhet kring det här, och uppsatsens 

analys och diskussion bygger därmed på tolkningar av respondenternas svar. Alla 

respondenter skiljer sig åt i ålder och antal år som personalchef, men det ses inte som ett 

problem, eftersom syftet är att undersöka olika individers sätt att hantera balansen. Däremot 

kan det tänkas påverka resultatet beroende på ålder, då den individ med fler års erfarenhet 

som personalchef har lärt sig att hantera balansen mer än vad den med kortare erfarenhet har. 

Huruvida respondenterna är ärliga i intervjuerna är inget som går att ta ställning till, det går 

bara att anta och tolka svaren. Upplevelsen från intervjuerna indikerar att det fanns en vilja att 

dela med sig av sina erfarenheter, vilket stärktes i hur respondenterna svarade på frågorna.  

7.1 Krav/kontroll och socialt stöd 

7.1.1 Krav/kontroll 

I resultatet kommer det fram att respondenterna har olika krav på sig, både de krav som de 

ställer på sig själva och de krav som organisationen ställer på dem, men det är krav som alla 

respondenter anser sig klara av. Karasek och Theorell (1990) beskriver aktiva arbeten som 

arbeten med höga krav och hög kontroll. Som visas i resultatet har de personalchefer som 

ingått i den här studien, hög kontroll i olika grad beroende på organisation, och då de sitter 

med i ledningsgruppen kan de vara med och påverka vissa beslut. De kan även styra i viss 

mån över hur de vill strukturera sitt arbete. Med detta sagt går det att urskilja att 

respondenterna går inom det som Karasek och Theorell (1990) kallar för den aktiva 

kvadranten. I resultatet kommer det också fram att det ibland är svårt att hinna med 

arbetsuppgifterna och respondenterna upplever sig ha hög arbetsbelastning, men att det 

varierar. Dock påstår sig respondenterna uppleva att de klarar av de krav som ställs på dem 
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och det handlar om att göra prioriteringar. I och med att respondenterna upplever sig klara av 

de krav som ställs på dem, även om arbetsbelastningen kan vara hög ibland, kan detta ses som 

att de har hög kontroll över sitt arbete och friheten att kunna använda sina färdigheter. Enligt 

Karasek och Theorell (1990) är det viktigt att ha en balans mellan krav och kontroll, och i den 

aktiva kvadranten är det just den balansen mellan att ha höga krav och hög kontroll som gör 

att utmaningar klaras av.  Dock finns det hela tiden deadlines och andra krav från exempelvis 

chefen som måste klaras av, som respondenterna inte har frihet att styra över. För 

respondenten som skapar sina egna krav finns det en stor risk att hamna i den så kallade 

honungsfällan. Respondenten själv anser sig inte ha hamnat i fällan, eftersom denne inte ser 

det som ett problem att skapa sina egna krav. Grönlund (2007) beskriver att detta kan bli ett 

problem då det är svårare att skilja på arbete och privatliv. Arbetet är lockande för att det är 

roligt och att det kan finnas en vilja att prestera, men kan ha negativa konsekvenser i längden, 

med andra ord kan respondenten på sikt hamna i ”honungsfällan”. Enligt Karasek och 

Theorell (1990) verkar det inte finnas någon risk att det skulle bli ohälsosamt att ha hög 

kontroll så länge det är i balans med kraven.  

 

7.1.2 Socialt stöd 

Socialt stöd anses vara viktigt för individen, vilket kan stärkas ifrån krav/kontroll- och 

stödmodellen samt resultatet. Det har en viktig inverkan på individens hälsa då det kan stärka 

känslan av grupptillhörighet och motverka stressorer. Det fungerar också som en hjälp vid 

obalansen mellan arbetskrav och egenkontroll (Allvin et al., 2006; Hultberg, 2007; Karasek & 

Theorell, 1990). Upplevelsen av det sociala stödet varierar bland respondenterna i form av att 

några har det från arbetet, andra från privatlivet och en del från både och. En respondent 

betonar vikten av att ha ett socialt stöd, att det är ett måste för att må bra. Däremot är det en 

respondent som menar att det bara är individen själv som i slutändan kan ta vara på sig. Dock 

poängterar teorin att det är bättre att ha ett stöd än att inte ha det, då det underlättar för 

individen i alla lägen (Jeding & Theorell, 1990). Det kan då vara svårt för den respondent som 

inte har skaffat sig det sociala livet riktigt ännu och kanske känner en brist i det sociala stödet, 

då respondenten ofta sitter ensam med tankar. För att koppla det till tidigare forskning kanske 

det sociala stödet kan öka välbefinnandet för respondenten, i form av att kunna dela med sig 

av sina tankar och känna en grupptillhörighet (Allvin et al., 2006; Hultberg, 2007). Det var en 

respondent som upplever att det aldrig händer något och är inte i behov av ett socialt stöd, då 

denne försöker lösa eventuella problem själv. Det här argumentet är något svårtolkat, 

eftersom det kan hända oväntade saker som faktiskt påverkar individen, även om denne inte 

upplever det. Dock skulle det här utifrån problem-fokuserad hantering innefatta förmågan att 

kunna finna lösningar och ta i tu med problemen, vilket påverkas av individens egen 

begåvning och erfarenheter (Kovacs, 2007; Larsson, 2010). Respondenten har kanske en 

begåvning att klara av det mesta själv och ser därför inte det sociala stödet som ett behov, 

men respondenten poängterar ändå att den har personer i sin omgivning som kan fungera som 

stöd.  

 

Det sociala stödet varierar bland respondenterna, men för att tolka teorin är det viktigt att ha 

det i både arbete och privatliv, eftersom det fungerar som ett skydd för individen, att faktiskt 

kunna dela med sig av upplevelser och tankar i både motgång och medgång.  
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7.2 Coping/stresshantering 

Flera respondenter har någon gång drabbats av ohälsa på grund av stress, det här är väldigt 

intressant då de har aktiva arbeten, vilket enligt teorin påstås inte drabbas av ohälsa (Karasek 

& Theorell, 1990). Stressymptomen har visats på olika sätt och i de flesta fall har detta varit 

tidigare under respondenternas karriär. De har fått hitta sin strategi för att ta sig tillbaka och 

klara av arbetsbelastningen. Teorin menar att när det blir en obalans mellan krav och kontroll 

eller brist på socialt stöd, kan det leda till stress (Karasek & Theorell, 1990). Stress kan också 

uppkomma om det finns en obalans mellan ansträngning och belöning, arbetstagare som 

presterar högt på arbetet, men får för lite belöning, tenderar att bli mer sjuka och trivs sämre 

på arbetet (Siegrist, 1996). Grönlund (2007) synvinkel är att arbetet kan vara så pass frestande 

att det kan vara svårt att släppa, och på så sätt kan det få en negativ effekt för hälsan. Med 

detta sagt skulle det kunna tolkas att respondenterna i början av deras karriär har haft det 

lättare att fastna i arbetet för att de tycker att det är roligt och vill prestera på topp, vilket 

skulle kunna vara en bidragande faktor till stress. En annan tolkning skulle kunna vara att 

kraven var höga på respondenterna, men kontrollen på arbetet var lägre, och att det då fanns 

en obalans mellan kontrollen och kraven. Det sistnämnda skulle kunna bero på att de 

presterade mer än vad de fick tillbaka.  

 

Enligt Tengelin et al. (2011) ska konflikten mellan arbete och privatliv upplevas i större grad 

av de som innehar en ledande roll i jämförelse med andra heltidsanställda. Det här kan inte 

sägas något om i den här studien, då det inte gjorts någon undersökning på andra 

heltidsanställda. Däremot upplever respondenterna som intervjuats i den här studien, att de 

inte har någon större konflikt mellan arbete och privatliv, vilket då går emot vad Tengelin et 

al. (2011) kommit fram till. Det kan handla om att respondenterna har bra strategier för att 

hantera arbetsbelastningen, vilket kan vara att stänga av det sociala livet eller arbetet. Att 

stänga av arbetet kan innebära att de vill engagera sig i olika aktiviteter utanför arbetet för att 

se till att det finns annat än arbete i livet (Tengelin et al., 2011). Det är även viktigt att ha 

guldkorn att se fram emot i vardagen som Angelöw (2006) lyfter fram, vilket också en 

respondent anser. Det här skulle kunna vara en viktig strategi för att hantera balansen mellan 

arbete och privatliv och för människans välbefinnande. Att ha något roligt att se fram emot 

kan också göra att tråkiga saker blir lättare att utföra. Även att ha en positiv inställning och 

självvärdering kan göra att individen är mer motiverad och anser sig vara mer kapabel och har 

mer kontroll över sitt liv. Det är inte heller särskilt troligt att en individ med positiv inställning 

och självvärdering använder sig av undvikande problemlösningsmetoder (Kammeyer-Mueller 

et al., 2009; Welbourne et al., 2007). En annan strategi för att hantera arbetsbelastning, som 

flera respondenter lyfter fram, är att ibland kunna gå tidigare från arbetet för att förlänga 

helgen och arbetar därför undan mer under veckan om det är möjligt.  Det här verkar vara en 

strategi för att undvika att ta med sig arbetet hem, och de kan på så sätt lättare skilja på arbete 

och privatliv. Balansen mellan arbete och privatliv blir tydligare genom att undvika att behöva 

arbeta när respondenterna är hemma och kan istället vara lediga när de är lediga. Det här har 

visats sig vara något som respondenterna har lärt sig med tiden och deras erfarenheter, att de 

har hittat sina egna strategier för att sätta gränser mellan arbete och privatliv. Det kan också 

tolkas utifrån Tengelin et al. (2011), som menar att det behövs en plan för hur tiden skall 
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fördelas mellan arbete och privatliv, en sorts proaktiv hantering, för att inte drabbas av ohälsa 

och få en jämn balans mellan arbete och privatliv. 

 

Den fysiska motionen är väldigt viktig för hälsan och kan göra individen mer stresstålig 

(Angelöw, 2006; Berggren & Josefsson, 2010; Hultberg, 2007). I resultatet kommer det fram 

att respondenterna motionerar på olika sätt, de är väl medvetna om att det är viktigt för hälsan 

och underlättar för dem att stänga av arbetet. Utifrån teorin och vad respondenterna påstår kan 

det ses som en viktig strategi för att lättare hantera balansen mellan arbete och privatliv.  

 

Reaktionen på stress är olika för olika individer, och samma sak gäller för hur stressen 

hanteras. Hur den hanteras beror ofta på personligheten (Lazarus & Folkman, 1984). Det här 

styrks av resultatet då respondenterna hanterar sin livsbalans på olika sätt. De har någon gång 

under sin karriär känt av fysiska problem orsakad av stress, och kan idag genom olika 

strategier känna igen tecknen på när kroppen inte längre orkar med den höga 

arbetsbelastningen. När teori och empiri kopplas ihop kan slutsatsen dras att det finns lika 

många upplevelser av stress som det finns människor, och det finns minst lika många sätt att 

hantera stressen på. Det är alltså bara individen själv som kan lyssna på sin kropp och känna 

igen tecknen när arbetsbelastningen är för hög. Dock verkar det vara något som inte kommer 

av sig självt, utan tid och erfarenhet gör att individen känner igen tecknen och kan därefter 

skapa egna strategier för hur de ska hantera stressen. Trots att respondenterna har haft socialt 

stöd runtomkring, så har de ändå drabbats av fysisk ohälsa på grund av stress. Det är svårt för 

andra att ta vara på individen, utan det är som en respondent uttrycker; att det bara är 

respondenten själv som kan ta vara på sig och känna igen signalerna. Om en individ har ett 

mycket nära socialt stöd, exempelvis make/maka, kan det tänkas att detta stöd skulle märka 

när individen har för hög arbetsbelastning, däremot är det endast individen själv som kan göra 

något åt situationen och försöka förändra den. Det går emellertid inte att säga att detta gäller 

för alla individer, då det i den här undersökningen gjorts en studie på ett fåtal individer med 

aktiva arbeten. Det behöver heller inte bara gälla för de individer som har aktiva arbeten. 

Däremot går det att spekulera i att individen själv bör känna efter om arbetsbelastningen blivit 

för hög, det kan inte någon annan göra, men de personer som finns runt omkring individen 

kan finnas där som ett stöd och göra individen vaksamma över att individen befinner sig i en 

sådan situation som kanske kan uppfattas som ansträngande. 

7.3 Gränslöst arbete och flexibilitet 

Idag är inte gränserna mellan arbete och privatliv lika tydliga som de var för exempelvis 20 år 

sedan, då det arbetas fler timmar än förut, men det beror också på att det idag är lättare att 

arbeta varsomhelst med hjälp av den nya tekniken (Allvin et al., 2006). Gränsen mellan arbete 

och privatliv blandas samman med hjälp av en viss grad av ”genomsläpplighet”, och det kan 

då vara svårt att skilja mellan när hemma är hemma och när hemma är arbetet. Även 

egenkontroll över sina arbetsuppgifter, framförallt för tjänstemän, ökar och samtidigt ställs det 

höga krav på individen att vara självständig och flexibel (Allvin et al., 2006; Roman & 

Peterson, 2011; Tengelin et al., 2007). Respondenterna menar att de har höga krav både ifrån 

sig själva och från organisationen, men de anser samtidigt att de klarar av de krav som ställs 

på dem. Respondenterna har även möjlighet att styra över sina arbetsuppgifter och hur de ska 
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utföra dem i stor utsträckning, och på så sätt ställs det krav på respondenterna att vara 

självständiga och flexibla. Majoriteten av respondenterna har även möjlighet att arbeta var de 

vill, men väljer ändå att inte arbeta någon annanstans än på arbetet, då de vill skilja på arbetet 

och privatlivet. Det verkar inte vara något problem för respondenterna att bara utföra sitt 

arbete på arbetsplatsen, och de verkar vara som mest effektiva när de är på plats på arbetet. 

Det här går emot det som Hill et al. (2010) kommit fram till i sin studie, när flexibilitet över 

schemat kombineras med att kunna arbeta hemifrån gör att konflikten mellan arbete och 

privatliv ökar. Det skulle annars kunna vara lätt att tänka att när en individ har frihet att arbeta 

varsomhelst och i princip närsomhelst, så skulle individen inte ha någon konflikt mellan 

arbete och privatliv, för individen kan själv lägga upp sitt arbete så att arbetet utförs när 

exempelvis barnen är i skolan eller på dagis och efter det har individen all tid för sina barn, 

eller för andra fritidsaktiviteter. När barnen sedan har gått och lagt sig på kvällen, kan 

individen fortstätta några timmar till med arbetet. Däremot är det ett dåligt alternativ då det 

automatiskt förmodligen skulle leda till att individen arbetar slut på sig själv och har en större 

risk att hamna i en så kallad utmattningsdepression, då individen får det svårt att skilja på när 

arbetet är arbetet och hemma är hemma. 

 

Flexibilitet genom förtroende har respondenterna i olika grad, eftersom de själva kan styra 

över sin arbetstid och arbetsuppgifter i viss mån och att de också har flextid. Enligt Jeding och 

Theorell (1999) trivs de som har flextid bättre på arbetet och stressar mindre. Det här skulle 

kunna tolkas utifrån respondenternas svar, eftersom de verkar tycka om att själva kunna 

planera sin arbetstid, genom att gå hem tidigare en fredag och stanna över någon annan dag. 

Huruvida respondenterna stressar mindre för att de har flextid är inget som går att urskilja då 

det, i den här studien inte har jämförts med något annat. Perski (2003) lyfter fram att det finns 

en risk att drabbas av stress på grund av att kraven på tillgängligheten har ökat, eftersom det 

idag går att vara uppkopplad på mobila nätverk och mail även utanför arbetet. 

Respondenterna har lite olika svar på hur tillgängliga dem är, men de flesta kollar ändå av sin 

mail och telefon även vid ledig tid. De säger dock, att detta inte är något problem i sig, men 

om det skall tolkas utifrån teorin så finns det en risk att drabbas av stress, på grund av 

tillgängligheten (Perski, 2003). Det är också en respondent som menar att tillgängligheten är 

som ett dilemma, trots att denne vill vara ledig när det är exempelvis semester, men på grund 

av dagens teknik är det enkelt att kolla av telefon och mail. Det här skulle också kunna 

kopplas med det Perski (2003) menar, att då det finns en möjlighet att vara tillgänglig är det 

också svårare att ignorera det. Däremot menar Bryson et al. (2007) att det är arbetstagarens 

val hur denne vill fördela sin tid mellan arbete och privatliv. Det är alltså respondenternas val 

att vara tillgänglig, det behöver inte vara något som arbetet formellt kräver. Respondenterna 

kan känna en viss skyldighet att vara så tillgänglig som möjligt, då de har en position inom 

företaget som kan tänkas kräva det. Det verkar dock inte vara något som organisationen 

kräver av respondenterna att vara, men för sin egen del väljer de ändå att vara tillgängliga, 

som exempelvis om det skulle hända något som de bör vara insatta i med detsamma. Det här 

är något som kan tänkas vara nytt för både arbetstagare och organisation, att tillgängligheten 

ökar för arbetstagaren. Därmed bör anställningsavtal och informella avtal mellan arbetstagare 

och arbetsgivare vara tydliga när det gäller hur arbetstagaren kompenseras för sin 

tillgänglighet och vad arbetsgivaren förväntar sig från sina anställda när det gäller 
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tillgängligheten utanför arbetstid. Det är nog snarare så idag att många anställda är 

tillgängliga även efter arbetstid dels för sin egen skull, för att undvika en större mängd 

arbetsuppgifter att ta igen efter exempelvis semestern, och dels för sina arbetskamraters och 

medarbetares skull, så att de känner sig trygga att kunna höra efter med chefen vad som gäller 

i vissa situationer. Det här är förmodligen ingenting som organisationen formellt kräver, utan 

som individen själv känner att den måste vara.  

 

Det gränslösa arbetet kan ha både för- och nackdelar enligt det som tidigare nämnts. Grönlund 

(2007) är kritiskt till krav/kontroll- och stödmodellen och menar att den aktiva kvadranten i 

modellen har fått en ny betydelse. Det kan finnas en risk med att ha hög kontroll, då den kan 

användas på fel sätt och påverka hälsan negativt, genom att hamna i den så kallade 

”honungsfällan” (Grönlund, 2007). Med detta argument kritiseras krav/kontroll- och 

stödmodellen, eftersom modellen tyder på att aktiva arbeten, är den arbetsform som 

eftersträvas för att prestera allra bäst utan att drabbas av ohälsa. Det som går att urskilja av 

resultatet är att de flesta respondenter har drabbats av ohälsa på grund av för hög 

arbetsbelastning, även om de idag lärt sig att hantera den bättre och hittat strategier för att 

klara av den. Dock tyder det även på att eftersom de har drabbats av stress, håller inte det som 

Karasek och Theorell (1990) kommer fram till om aktiva arbeten. Orsaken till att 

respondenterna drabbats av ohälsa är svårt att säga, då det är väldigt individuellt och finns 

säkerligen flera orsaker. Den respondent som arbetar mycket på resande fot under 

veckodagarna föredrar att arbeta längre dagar då, för att kunna ta någon dag ledig eller gå 

tidigare en fredag. Respondenten själv kanske inte ser det som en ”honungsfälla”, men utifrån 

Grönlunds (2007) perspektiv skulle det kunna göra det, eftersom respondenten missar mycket 

av det sociala under veckodagarna. Därmed blir respondenten ett med sitt arbete under 

veckodagarna. Respondenten själv upplever att det här påverkar det sociala livet eftersom det 

inte finns någon vänskapskrets eller sociala aktiviteter. Därför väljer respondenten att arbeta 

mer när den är på resande fot för att sedan kunna ta igen det på helgen. Det är säkert svårt för 

en individ som gillar sitt arbete, eller som vill göra bra ifrån sig att se att denne har hamnat i 

”honungsfällan”. När arbetsuppgifterna går framåt och individen trivs på arbetet, ser kanske 

inte denne att arbetet tar mer tid av individen och på något sätt suger sig arbetet fast. Det kan 

på sikt innebära att när arbetet inte är lika roligt och individen inte trivs lika bra längre kan det 

bli oerhört svårt att släppa arbetet helt. För att lösa den här gåtan krävs det säkert olika 

strategier för att kunna hålla en viss distans till arbetet. De här strategierna är inget som 

individen får lära sig i skolan, utan är förmodligen något individen lär sig med tid och 

erfarenhet. 

 

Enligt ansträngning och belöningsmodellen motiveras arbetare av att få belöning i någon form 

efter deras ansträngningar (Siegrist, 1996). En respondent uttrycker, att chefer får betalt för att 

göra vissa saker, som exempelvis vara tillgänglig under semestern. Det skulle tolkas som att 

respondenterna får betalt för sin ansträngning och därför blir det också lättare att göra det där 

lilla extra, som att kolla av mail och telefon även under ledig tid. Att se det utifrån Allvin et 

al. (2006) skapas påtryckningar på individen att arbeta mer när arbetet är fritt och flexibelt, 

påtryckningarna kan komma både ifrån individen själv eller utifrån såsom organisationen. Det 

är mer hälsosamt för individen om påtryckningarna kommer ifrån individen själv, än utifrån. 
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Samtliga respondenter anser att det är dem själva som bestämmer i vilken grad de vill vara 

tillgängliga, alltså är det dem själva som sätter påtryckningarna på sig. Frågan som kan 

diskuteras är huruvida organisationen formellt kräver att respondenten skall vara tillgänglig 

under ledig tid, eller om det bara är respondenten själv som tycker om att vara behövd, eller 

som tycker att det är skönt att vara tillgänglig för att inte missa något medan denne är borta 

från arbetet. Är det organisationen som kräver av respondenterna att vara tillgänglig under 

ledig tid, blir förmodligen också respondenterna belönade därefter, och det är förmodligen 

inte heller något problem att vara tillgänglig hela tiden. Är det däremot respondenterna själva 

som sätter påtryckningarna på sig att hela tiden vara tillgängliga, kan det diskuteras för vems 

skull de är tillgängliga och hur de blir kompenserade.  

7.4 Balans mellan arbete och privatliv  

Utifrån resultatet går det att skönja att det är lättare att koppla bort privatlivet på arbetet än att 

koppla bort arbetet i privatlivet. De respondenter som inte har barn hemma anser i mindre 

grad att privatlivet påverkar arbetet än de som fortfarande har barn hemma. Det kan vara en 

skillnad mellan att ha barn hemma som ska tas hand om på olika sätt, jämförelse med de 

respondenter som bara har sig själva att ta hand om. För den som inte har barn att ta hand om 

är det förmodligen enklare att strukturera balansen mellan arbete och privatliv. Att det är 

lättare att koppla bort privatlivet när respondenterna är på arbetet kan bero på det som 

Brauchli et al. (2011) redogör för, att familjen-till-arbete konflikten oftast handlar om mindre 

problem, och påverkar därför inte respondenten i lika stor grad som arbete-till-familj 

konflikten gör. Wallace och Lemaire (2007) pekar på att det förmodligen är föräldrar som i 

större grad känner av arbete-till-familj konflikten, och de respondenter som inte längre har 

barn som bor hemma menar att privatlivet kunde påverka arbetet i större grad när barnen 

bodde hemma. Dock betyder det inte att de som har barn hemma bland respondenterna 

upplever det som ett problem, men det är först när barnen flyttat ut som de kan komma att 

märka skillnad i större grad. Det här skulle kunna kopplas till det Tengelin et al. (2011) 

beskriver, att det lätt att individen anpassar sig till sin miljö och inte reflekterar över att 

befinna sig i en stressig miljö. Det här i sig behöver inte vara skadligt, om det ska tolkas 

utifrån Tengelin et al. (2011), att individen anpassar sig till sin miljö och situation, däremot 

kan det innebära att om individen anpassar sig för mycket under en längre tid kan det kanske 

innebära att individen drabbas av stress.  

 

Som framkommer i resultatet är det svårare att mentalt koppla bort arbetet i privatlivet, och på 

så sätt är arbetet med individen överallt. Det här skulle kunna vara orsaken till att arbete-till-

familj konflikten påverkar individen i större grad, vilket även tidigare forskning visar 

(Brauchli et al., 2011), och skulle kunna på längre sikt leda till att individen drabbas av 

utbrändhet/utmattningsdepression, vilket en respondent har drabbats av. Det är den subjektiva 

känslan av att vara överväldigad av ett arbete och ha känslomässiga krav som är det skadliga 

för individen (Wallace & Lemaire, 2007). Det går inte att fastställa att så är fallet med 

respondenterna i den här studien, eftersom det inte gjorts någon undersökning på det här, men 

då respondenterna menar att det är svårare att släppa arbetet när de kommer hem och att det är 

lättare att koppla bort privatlivet på arbetet, skulle det kunna bero på respondenternas egna 
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subjektiva känsla över att arbetet är överväldigande, och kan på så sätt få konsekvenser för 

respondenten.  

 

Ilies et al. (2007) har kommit fram till i sin studie att positiva och negativa upplevelser på 

arbetet påverkar individen även när denne kommer hem. Negativa upplevelser på arbetet kan 

göra att individen inte engagerar sig i sociala aktiviteter med familjen. Det här var något som 

en av respondenterna hade upplevt, då det var en tuff period på arbetet som gjorde att 

respondenten bortprioriterade sig själv och sin familj. Det får ändå förmodas, eftersom det 

inte går att säga säkert utifrån resultatet i den här studien, att det oftare händer positiva 

upplevelser på arbetsplatsen än negativa, och att även de positiva upplevelserna följer med 

individen hem. Det får också antas att upplevelser som individen upplever i privatlivet, både 

positiva och negativa, följer med individen till arbetet. I och med detta, skulle det här kunna 

kopplas till det som Orth-Gomér (2003) menar, att det finns ett samband mellan arbete och 

privatliv då det spenderas lika mycket tid på arbetet som utanför det, att det handlar om ett 

livsperspektiv som helhet. Precis på samma sätt gjorde en respondent en liknelse för balansen 

mellan arbete och privatliv, men med hjälp av Yin Yang-symbolen. Symbolen är varken vit 

eller svart utan är en helhet, där delarna går in i varandra. Med andra ord går det inte att 

förvänta sig att händelser som individen upplever på arbetet inte ska påverka individen i 

dennes privatliv och vice versa.  

 

Den här studien kan vara till nytta för individer som skall ut i arbetslivet och strävar mot en 

högre position. Att då kunna ta med sig viktiga strategier för hur balansen kan hanteras mellan 

arbete och privatliv för att inte drabbas av ohälsa. Genom den här studien har olika strategier 

för att hantera balansen redovisats, men det är bara individen själv som kan komma fram till 

vilka strategier som passar, då hanteringen av balansen är individuellt.  

7.5 Slutsatser  

Vad som framkommit i den här studien, är att hur individer med aktiva arbeten hanterar 

balansen mellan arbete och privatliv är väldigt individuellt, och beror även på respondentens 

livssituation, huruvida respondenten har familj eller inte. Det går inte att säga att det här gäller 

för alla individer, då det endast har gjorts en undersökning på ett fåtal respondenter, men det 

som går urskilja, är att dessa respondenter hanterar balansen olika. Det går däremot att 

diskutera huruvida hantering av balansen mellan arbete och privatliv är olika, då alla individer 

inte är den andra lik och hanterar saker och ting på olika sätt. En upplevelse för en person är 

kanske en helt annan upplevelse för en annan person. Det är därmed lätt att anta att 

hanteringen av balansen mellan arbete och privatliv är olika för olika individer. Det har också 

framkommit i den här studien att det är lättare att stänga av privatlivet på arbetet än att stänga 

av arbetet i privatlivet. Att regelbudet motionera verkar vara en övergripande strategi som 

underlättar för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Det är också viktigt att ha ett 

socialt stöd, både i arbetet och privatlivet, för det underlättar för individen i både medgång 

och motgång. Andra viktiga strategier som kommit fram i studien är att strukturera och 

prioritera arbetsuppgifterna, för att få ökad kontroll över sitt arbete. Det är också bättre att 

stanna kvar på arbetet någon timme extra för att undvika att ta med arbetet hem, och på så sätt 

kan gränsen mellan arbete och privatliv bli tydligare.  
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I den här studien har det visats sig att individer med aktiva arbeten kan drabbas av ohälsa, då 

nästan alla respondenter har drabbats av stress under deras karriär. Dock har de lärt sig med 

tiden att hantera det bättre, genom att lyssna på när kroppen säger ifrån och hittat strategier 

som de tar hjälp av för att hantera balansen.  

7.6 Förslag på vidare forskning 

I den här studien har det undersökts hur individer med aktiva arbeten hanterar balansen 

mellan arbete och privatliv, och om de kan drabbas av ohälsa. Enligt krav/kontroll- och 

stödmodellen drabbas inte individer med aktiva arbeten av ohälsa på grund av för hög 

arbetsbelastning. Trots det, har det framkommit i resultatet att de kan drabbas av ohälsa på 

något sätt. I den här undersökningen har det även kommit fram att det är med tid och 

erfarenhet som respondenterna hittat strategier för hur de ska hantera balansen mellan arbete 

och privatliv. Det skulle vara intressant att göra en fortsatt undersökning med samma ämne, 

men undersöka hur olika generationer hanterar balansen mellan arbete och privatliv. En 

kvantitativ undersökning skulle vara av intresse för att studera olikheter. En person som är ny 

på arbetsmarknaden har kanske inte i lika stor utsträckning som en person som varit på 

arbetsmarknaden under många år, kommit fram till vilka strategier som fungerar. Det skulle 

också vara intressant att göra en undersökning på både kvinnor och män för att jämföra dem 

och undersöka olikheter. Då det kan tänkas skilja sig åt, eftersom män och kvinnor ofta har 

olika roller och tar olika ansvar i hemmet, vilket skulle kunna påverka hur balansen hanteras. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Bakgrundsfakta  

Man/ kvinna? Ålder? 

Civilstånd? Familj? 

Arbetet  

Vad har du för erfarenhet såsom utbildning och arbete? 

Tid inom företaget?  

Vad gör företaget? 

Vilka är dina arbetsuppgifter/ditt ansvarsområde?  

Hur ser en normal arbetsdag ut? Arbetstid (timmar/vecka, regelbundenhet, övertid, flextid, 

etc.)?  

Vilka krav ställer verksamheten på ditt arbete? Upplever du att du klarar av de krav som ditt 

arbete ställer på dig?  

Upplever du att du har möjlighet att påverka beslut som skall fattas? På vilket sätt i så fall? 

 

Finns det någonting i din arbetssituation som du skulle vilja ändra?  

Vad gör du på din fritid? 

 

Hur skulle du beskriva balansen mellan ditt privatliv och arbete? I vilken grad anser du att du 

har balans mellan arbetet och fritid? (Finns det någon konflikt mellan arbete och privatliv? 

Hur får du detta att fungera tillsammans?) 

Upplever du att du har ett socialt stöd, både i arbetet och i privatlivet? 

Stress  

Händer det att du upplever att din arbetsbelastning är för hög? Hur hanterar du i så fall detta?  

Känner du tidspress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Hur hanterar du det i så 

fall? 

Anser du att du har höga krav på dig själv och ditt arbete? Hur yttrar sig det? 

Har du någon gång känt att arbetet påverkat din hälsa negativt? Om ja, på vilket sätt?  

Vilka  strategier använder du för att stänga av arbetet när du kommer hem? Vilka strategier 

använder du för att stänga av privatlivet när du är på arbetet? (Vad gör du när du är hemma 

och kopplar av? När du är på arbetet och måste fokusera?) 

Hur ser en vanlig dag ut för dig? (Från det du går upp till att du går och lägger dig igen).  



 
 

Flexibilitet  

Hur mycket kan du själv styra över dina arbetsuppgifter? Såsom när/vad/ hur och vart det 

skall göras?  

Hur tillgänglig är du? (Om telefonen är på alltid, svarar mail även på en söndag?) 

Övrigt   

Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

Har du några frågor till oss?  

 


