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Abstract 
With the advance of information and communications technology in an ever-changing world, 
the boundaries between work and private life are becoming increasingly blurred, since this 
increases the flexibility and demands on availability in working life. This can cause the balance 
between the two domains to shift, which causes stress and employee turnover amongst other 
things. Therefore, it is beneficial for employers to promote a balance between work and private 
life since it benefits all parties involved, it improves the health of the employees, reduces 
employee turnover and creates an attractive workplace for the employer. The purpose of this 
master’s thesis is to analyze how a department work in order to improve the balance between 
work and private life for its employees. We have interviewed five managers and 16 employees 
regarding their views on how their departments work with policies, norms and the managers 
influence regarding the balance between work and private life. We have also supplemented our 
interviews with the official policy documents from the organizations we studied.  
 
We found that the departments primarily affect the balance by using policies, norms, and 
managers influence as tools for how to change. In addition, we found that the physical working 
environment, workload, and division of labor to be what the organizations should change to 
improve the balance between work and private life for the employees. Regarding the effect of 
information and communications technology, we found that technology has both advantages 
and disadvantages, it has no inherently negative effect on the balance between work and private 
life. Instead it is simply a tool and how a department utilizes policies, norms and managers 
influence will determine how the technology affects the balance between work and private life.   
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1. Inledning & Problematisering 

1.1 Teknologi, flexibilitet och tillgänglighet 

De senaste 20 åren har präglats av en stor förändring i det vardagliga livet, dels tack vare en 
snabb teknologisk utveckling. Användandet av mobiltelefoner och andra portabla teknologier 
används dagligen för kommunicering i arbetslivet. Som ett resultat av detta rubbas balansen 
mellan arbete och privatliv och det blir svårare att dra en klar gräns kring arbetet. Detta är ett 
fenomen som media och andra organisationer har börjat uppmärksamma mer och mer. SCB:s 
senaste arbetsmarknadsundersökning visar att en av fyra förvärvsarbetande personer har svårt 
att balansera arbete och privatliv, en ökning sedan tidigare år. Svårigheten ligger i att få ihop 
jobbet med det övriga livet. Orsaken till denna utveckling framgår inte av undersökningen, inte 
heller vad som menas med att “balansera arbete och fritid” (SCB, 2019), denna uppsats kommer 
att använda sig utav begreppet privatliv istället för fritid. Trots otydligheten så kan detta ändå 
indikera något sorts initialt problem med balansen mellan privatliv och arbete.  
 
Det flexibla arbetslivet och tillgänglighet är två nyckelord som beskriver utvecklingen inom 
arbetslivet med teknologins framväxt som bidragande orsak. (Vision 2019). Flexibiliteten och 
tillgängligheten har lett till att det inte spelar någon roll var arbetet utförs, utan snarare att det 
utförs. Precis som studier inom detta område visar på så finns det både positiva och negativa 
sidor med denna utveckling (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014; Derks, van Duin, Tims & 
Bakker, 2015; Köffer, Anlauf, Ortbach & Niehaves, 2015). Även om flertalet pekar ut 
arbetsgivaren som den som bär ansvaret så är det ofta arbetstagaren som ska se till att ansvaret 
verkligen följs. Fackförbundet Vision har till och med tagit fram en checklista för arbetstagare 
för att se till att de eventuella föreskrifter och policys som finns följs. Anställda upplever att 
flexibiliteten och tillgängligheten även har medfört otydliga och till och med orimliga krav av 
chefer, det blir svårt att veta vad som förväntas och vad som krävs (Stålhammar, 2017). 
 
Denna teknologiska utveckling har lett till frihet och flexibilitet att kunna göra arbetet på egna 
villkor så finns det alltså nackdelar med teknologin (Akademikern, 2015). I artikeln rapporteras 
det om en studie från Lunds universitet som beskriver teknikens påverkan på arbetstid, stress 
och förväntningar. Privatlivet kan komma att användas som förberedelse inför arbetsdagen, för 
att kvalitetssäkra arbetstiden. Även denna studie belyser den normbildning som uppstår, 
antingen genom arbetsgivarens krav på anställda eller anställdas krav på sig själva. En känsla 
att själv kunna bestämma över sitt arbete och balansera arbete och privatliv kan snabbt 
utvecklas till det motsatta (Mazmanian, 2013). Krav från både arbetsgivare, kollegor och 
arbetstagaren själv kan leda till känslor som stress, tvång och bundenhet.  
 
Som svar på problematiken kring teknologin så släppte Arbetsmiljöverket nya föreskrifter för 
organisatorisk och social arbetsmiljö år 2015 som behandlar detta problem, främst i paragraf 
12, punkt 6 (Arbetsmiljöverket, 2015). De nya föreskrifterna syftar till att arbetsgivare ska 
motverka ohälsa hos de anställda på grund av arbetstiden, just punkt 6 tar upp arbetstagarnas 
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möjlighet att jobba på olika platser och tider, samt förväntningar på tillgänglighet som en 
möjlig källa till ohälsa. Organisationer har alltså ett större krav att se till att de anställda får 
möjlighet att kunna balansera arbetet och privatlivet på ett sätt som arbetsmiljömässigt 
fungerar. Det är alltså inte bara individens ansvar att själv kunna göra denna avvägning och 
balansering. Men hur arbetar företag med detta i praktiken? Hur följs dessa föreskrifter och hur 
har det påverkat företagen och dess anställda? 
 

1.2 Balans mellan yrkes- och privatliv  
Ett begrepp som på senare tid har växt fram inom för att behandla problemet med 
problematiken med balanseringen av yrkes- och privatliv är Work-Life Balance (WLB). För att 
uppnå balans mellan yrkes- och privatliv, så måste individen balansera de olika kraven som 
finns inom jobbet och det personliga livet (Lockwood, 2003). Lockwood (2003) menar att när 
en individ upplever balans mellan yrkes- och privatliv så gynnas både individen (arbetstagaren) 
och arbetsgivaren. Ur arbetsgivarens perspektiv så leder detta till ökad produktivitet och 
engagemang hos de anställda samtidigt som det blir lägre omsättning av personal, det vill säga 
att arbetstagarna fortsätter vara anställda hos arbetsgivaren längre. Arbetstagaren å andra sidan 
gynnas genom att konflikter mellan jobb och privatliv minskar, därmed minskar också 
konsekvenserna av dessa konflikter såsom stress (Shagvaliyeva & Yazdanifard, 2014), vilket 
sänker produktiviteten och trivseln på jobbet. Även risken för utbrändhet minskar om 
arbetstagaren upplever balans mellan yrkes- och privatliv (Lockwood, 2003). Lockwood 
(2003) definierar en konflikt mellan arbete och privatliv som att kraven från yrkes- och 
privatlivet kolliderar vilket resulterar i en konflikt mellan de olika domänerna, ett exempel på 
detta kan vara att någon från arbetet ringer efter arbetstid när arbetstagaren är på middag med 
sin släkt eller på sitt barns framträdande i skolan. 
 
Exempel på några vanliga åtgärder som en arbetsgivare genomför i syfte att främja balans 
mellan yrkes- och privatliv är införa flextid för sina anställda samt att möjliggöra för 
arbetstagaren att arbeta på distans med hjälp av information och kommunikationsteknologi, det 
vill säga bärbara datorer och mobiltelefoner (Lockwood, 2003; Sánchez-Vidal ,2012; Cegarra-
Leiva & Cegarra-Navarro 2012). 
 

1.3 Gränssättning 
I tidigare forskning om balans mellan yrkes- och privatliv så anses gränssättning vara en viktig 
aspekt för att individerna ska minska konflikter mellan de olika domänerna och uppnå balans. 
Gränssättning sker både på individuell nivå och på kollektiv nivå på arbetsplatsen. Dessa 
gränser mellan arbete och privatliv är mer eller mindre genomträngliga beroende på situationen 
och individen i fråga (Mellner, et al, 2014). Enligt Derks, et al (2015), så kan man se dessa 
gränser som ett spektrum som går från svaga och väldigt genomträngliga till starka och 
ogenomträngliga (Derks, et al, (2015). Vissa arbetstagare föredrar en hård gränsdragning där 
de tydligt skiljer på arbetstid och privatliv och att denna gräns överstigs. Andra har en mer 
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genomtränglig gräns där individen kanske arbetar lite på privatlivet genom att svara på e-post 
eller det omvända; att individen ringer ett privatsamtal under arbetstid, utan att detta orsakar 
en konflikt mellan yrkes- och privatliv. Inom kunskapsyrken och flexibla yrken så är det viktigt 
att arbetstagaren själv kan reglera hur permeabel gränsen ska vara och vart gränsen befinner 
sig, detta krävs för att uppnå balans mellan de olika domänerna (Mellner, et al, 2014). Derks, 
et al, menar dock att ju mer genomträngliga barriärerna är desto större risk är det att arbetet 
tränger in i den privata sfären (Derks, et al, 2015). Det är inte alltid möjligt för arbetstagarna 
att hålla sig inom sin föredragna gräns, ibland uppstår situationer som kräver att individen 
måste anpassa sig efter de krav som ställs just då, vilket kan orsaka en konflikt mellan yrkes- 
och privatliv (Mellner, et al, 2014).  
 
Enligt Mellner, et als, (2014) studie så kan arbetstagare delas in i två olika kategorier: 
segmenterare och integrerare. Segmenterare har strikta gränser och försöker därmed sära på 
yrkes- och privatliv så mycket som möjligt, integrerarna å andra sidan har mer genomträngliga 
gränser och en högre grad av blandning mellan de olika domänerna. I studien så svarade ~82% 
av arbetstagarna att de föredrog att vara segmenterare och därmed bibehålla gränsen mellan 
yrkes- och privatliv. Författarna menar även att med en mer individuell reglering av arbetet, 
där arbetstagarna har möjlighet att jobba utanför normala arbetstider och arbetsplatser så har 
kraven på arbetstid ökat, vilket gör att denna flexibilitet kan ses som ett dubbeleggat svärd. I 
studien kunde man se att integrerarna dels jobbade de traditionella arbetstiderna tillsammans 
med segmenterarna samtidigt som de även jobbade extra på kvällar och helger och på andra 
platser än arbetsplatsen. Slutligen så menar Mellner, et al, att det är viktigt att individerna har 
möjlighet att själva reglera sin gränssättning, detta gäller för både segmenterarna och 
integrerarna, medan segmenterarna även gynnas av extern gränssättning.  
 
Information och kommunikationsteknologi har möjliggjort större flexibilitet för arbetstagarna, 
med hjälp av denna teknologi så kan de jobba närsomhelst och överallt (Sánchez-Vidal, et al, 
2012). Med hjälp av dagens smartphones så kan arbetstagarna kommunicera med arbetsgivaren 
och kunder dygnet runt varje dag i veckan samtidigt som de kan utföra en stor del av sina 
arbetsuppgifter med hjälp av en bärbar dator, det enda som krävs är en internetuppkoppling. 
Enligt Derks, et al, (2015) så innebär denna teknologi att gränserna mellan yrkeslivet och 
privatlivet blir otydligare och mer genomträngliga, vilket i sin tur kan leda till en ökad grad av 
konflikter mellan de två sfärerna då balansen rubbas. Teknologin kan även ha positiva effekter 
genom att hjälpa arbetstagarna balansera krav från yrkes- och privatliv, men eftersom gränserna 
blir otydligare så ökar chansen för att det kommer uppstå en obalans mellan de olika 
domänerna. I Mellner, et als, studie (2014) så kan information och kommunikationsteknologi 
innebära mer autonomi för arbetstagaren, då denne kan själv avgöra när och var den ska jobba 
till en högre grad. Detta innebär dock att kraven på arbetstagaren ökar och det leder till ett ökat 
behov av att arbetstagaren tar eget ansvar för sina arbetsuppgifter. 
  
Utifrån Derks (2015) studie så framgår det att cheferna har en viktig roll för att reglera de 
förväntningar som finns på arbetstagarna gällande kommunikation utöver ordinarie arbetstid, 
dels bör de undvika att skicka e-mail under helger och i allmänhet försöka vara en förebild för 
arbetstagarna och visa vad de ställda förväntningarna är utifrån sitt eget agerande. Även 
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företagskulturen och normerna hos kollegorna påverkar balansen och gränssättningen hos 
arbetstagaren, även om det sker i en lägre grad än chefen och andra förebilder, det är därför 
viktigt att det sker ett arbete även på ledningsnivå för att möjliggöra en kultur som inte kräver 
att arbetstagaren jämt ska vara tillgänglig. Även normerna som finns bland kollegorna på 
arbetsplatsen påverkar gränssättningen och förväntningarna, om det är vanligt att kollegorna 
skickar mail och liknande på kvällstid och helger så kan det leda till att normen skiftar på 
arbetsplatsen till att all personal förväntas göra det. Exempel på hur starkt horisontella normer 
kan påverka en arbetsplats kan vi se nedan i beskrivningarna av Barker (1993) och Mazmanians 
(2013) studier. 
 

1.4 Balans och normativt tryck 
Vidare i litteraturen om balansen mellan arbete och privatliv så är det värt att nämna Barkers 
(1993) studie om concertive control. Här beskrivs det hur anställda i team påverkas av samma 
typ av kollektiva norm. Barker (1993) studerade hur en organisations kontrollsystem 
utvecklades när man frångick en hierarkisk, byråkratisk kontroll till att instifta självstyrande 
team. En sådan typ av studie kan hjälpa till att öka förståelsen för hur kontroll skapas utan att 
chefer direkt är med och beslutar. Studien belyser hur denna typ av kollektiva norm kan 
utvecklas till att bli mycket starkare än den som kommer direkt från chefer eller byråkratiska 
strukturer, när de anställda arbetar i dessa självstyrande team. Normen skapas främst inom 
dessa team och kan komma att bli så pass stark att den överträffar de krav och förväntningar 
som kommer från ledningen. Baksidan med denna starka kontroll blir att de anställda förlorar 
kontrollen över balansgången mellan arbete och privatliv och tenderar att prioritera arbetet 
framför privatliv för att tillgodose teamets krav.  
 
Mazmanian (2013) har i sin studie vidareutvecklat Barkers (1993) teorier och undersökt 
användandet av information- och kommunikationsteknologi och dess påverkan på balansen 
mellan arbete och privatliv. Här nämns ett normativt tryck som en påverkande faktor. Det 
normativa trycket påverkar de anställdas upplevelse av användandet av information- och 
kommunikationsteknologin, och kan bidra till antingen positiva eller negativa effekter på 
arbetet (Mazmanian, 2013).  
 
Mazmanians (2013) studie belyser just skapandet av en kollektiv norm som ett resultat att alltid 
kunna vara tillgänglig. Genom att samla empiriska data från anställda i yrken som kräver hög 
grad av kunskap och problemlösningsförmåga så undersöktes det hur de använde sig utav 
information- och kommunikationsteknologi för att underlätta arbetet. Studien nämner, som 
tidigare forskning också gjort, de positiva aspekterna av uppkomsten av en personlig autonomi 
genom teknologin. Genom information- och kommunikationsteknologi skapas till början en 
känsla av frihet och självkontroll som leder till ökad prestanda och motivation. Detta övergår 
snabbt till en kollektiv norm där det finns underliggande förväntningar att alltid vara tillgänglig, 
man förväntas hela tiden svara på mail och ta del av ny information. Denna paradox, som 
uppstår kollektiv normbildning, leder till problematik med hur teknologin ska hanteras. Från 
ledningens perspektiv så möjliggör detta en slags kontroll av de anställda själva, riktad mot 
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varandra. Från ledningens sida är det något väldigt positivt på kort sikt, men som på längre sikt 
utvecklas till något negativt med minskad effektivitet och produktivitet från de anställda. 
Möjligheten av att alltid kunna vara tillgänglig utvecklas alltså snabbt till ett behov eller till 
och med ett måste. 
 
Mazmanians (2013) och Barkers (1993) studier visar att normer mellan arbetstagare på en 
arbetsplats kan starkt påverka arbetstagarnas balans mellan yrkes- och privatliv, både med hjälp 
av informations- och kommunikationsteknologi (Mazmanian, 2013) men också genom 
förväntningar på närvaro och att prioritera arbetsgruppens deadlines framför privata händelser 
såsom barnens framträdande och dylikt (Barker, 1993). Detta motsäger det Derks, et al, (2015) 
kommer fram till i sin studie. Mer specifikt att normer på gruppnivå endast har en svag 
påverkan på arbetstagarnas yrkes- och privatlivsbalans, till skillnad från chefen eller andra 
förebilder som lättare påverkar genom att agera som exempel och därmed hanterar 
förväntningarna i gruppen. Detta betyder inte att Mazmanian (2013) eller Derks et al. (2015) 
har fel i sina slutsatser, däremot visar det att faktorer kan påverka i olika grad beroende på 
vilken grupp som undersöks. 
 

1.5 Problematisering 
Som tidigare konstaterat så finns det alltså ett problem med användandet av teknologi som 
möjliggör arbetstagare att arbeta utanför kontorstid. Dels finns det ett direkt missnöje hos 
arbetstagarna där denna typ av implementering av teknologier skapar en ohållbar arbetsmiljö. 
Dagsaktuell media har, som tidigare nämnt, visat att det skapas orimliga och otydliga krav, 
vilket försvårar både arbete och gränsdragning mellan arbete och privatliv (Köffer et al., 2015). 
Genom att organisationer börjar anpassa sig till dessa teknologier så har arrangemang börjat 
träda i kraft där anställda alltid förväntas vara tillgängliga och till och med arbeta utanför 
arbetstiden med hjälp av dessa teknologier. Gränsen mellan arbete och privatliv blir alltså 
otydligare och otydligare (Köffer et al., 2015; Dén-Nagy, 2014), vilket på lång sikt leder till 
mentala och fysiska påfrestningar som direkt påverkar de arbetstagarnas hälsa och 
arbetsprestation (Barber & Santuzzi, 2015). Detta leder till att en obalans skapas mellan 
arbetsliv och privatliv (Wright et al., 2014).  
 
Även om tidigare forskning har fokuserat på konsekvenserna av denna framväxt av 
teknologianvändning för kommunicering och normbildning (Middleton, Scheepers & 
Tuunainen, 2014) inom arbetslivet så finns det ett relativt outforskat område som bygger vidare 
på tidigare forskning. Wright et al. (2014) nämner i sin studie vikten av att studera ledningens 
arbete för att förebygga de negativa konsekvenser som skapas av obalansen mellan arbete och 
privatliv. I ljuset av de nya föreskrifterna från arbetsmiljöverket så faller ansvaret på 
organisationerna att förhindra att dessa negativa konsekvenser uppstår. Exempel ser vi i 
Frankrike där det enligt lag måste finnas en överenskommelse mellan arbetstagare och 
arbetsgivare när det gäller tillgänglighet och eventuell förväntad arbete utanför arbetstid 
(Martin, 2017). Även Tyskland har diskuterat sådana lagar där det mer specifikt diskuteras om 
begränsning mail och mobilanvändning utanför arbetstid (Stuart, 2014). Även om denna lag 
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ännu inte trätt i kraft så har många företag ändå börjat införa strikta policys för en tydligare 
gränsdragning mellan arbete och privatliv. Exempel ses hos fordonstillverkaren Daimler där 
all inkommande e-post raderas hos en anställd som är på semester, vilket försvårar för individen 
att arbeta på semestern (Haridy, 2018).  
 
Dessa lagar och policys är relativt nya och således finns det relativt begränsad forskning om 
hur de egentligen påverkar den enskilde arbetstagaren och dess kollegor. Hur normen förändras 
och hur gränsdragningen mellan arbete och privatliv förtydligats är därför högst intressant att 
studera. Vad händer egentligen när organisationer upprättar policys i syfte att förebygga 
arbetsrelaterad ohälsa till följd av teknologiska kommunikationsmedel? I Sverige finns ingen 
tvingande lagstiftning som beskriver hur arbetsgivare ska förebygga problemen som uppstår 
av användandet av teknologiska medel för kommunikation och information utanför arbetstid. 
Intressant blir då att studera hur företag förhåller sig till de relativt fria föreskrifter som finns 
idag och vad som sker i praktiken. Vidare så blir det intressant att se hur ledning, chefer och 
anställda uppfattar genomförandet av dessa policys. En sådan undersökning kan då bidra till 
en djupare förståelse för hur avdelningar i dagsläget hanterar problemen gällande 
implementeringen av policys, regler och riktlinjer.  
 

1.6 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur chefer och anställda på deras avdelning arbetar 
för att främja balansen mellan yrkes- och privatliv. Vi kommer fokusera i stor del på hur 
information- och kommunikationsteknologin kan påverka arbetstagarnas balans mellan yrkes- 
och privatliv, detta då tidigare forskning menar att teknologin dels bidrar med möjligheter som 
flexibilitet men även krav på tillgänglighet. Vår analys kommer grundas på fyra grundläggande 
begrepp; policy, normer, chefens påverkan och gränssättning. Dessa beskrivs mer ingående i 
den teoretiska referensramen. Utöver detta vill vi se om det finns några andra faktorer som kan 
tänkas påverka arbetstagarens balans mellan yrkes- och privatliv, dessa faktorer kommer 
grunda sig i mönster eller intressanta fynd som vi kan hitta i vår insamlade empiri. I denna 
uppsats så har vi undersökt och fokuserat på hur avdelningarna arbetar med dessa faktorer, 
därmed så har vårt fokus inte legat på individerna utan det är avdelningarna som helhet som är 
det intressanta. 

1.7 Bidrag 
I denna uppsats ämnar vi att bidra till forskningen kring balansen mellan yrkes- och privatliv 
genom att dels förklara hur avdelningar kan arbeta för att främja balansen, men vi kommer 
även ta upp vad som avdelningar kan arbeta med för att främja balansen. För att komma fram 
till detta kommer vi sammanställa begrepp som kommit fram i tidigare forskning, för att sedan 
basera vår empiriska undersökning gällande dessa begrepp. Detta gör att vi får en helhetssyn 
kring hur avdelningar arbetar för att främja balansen, där tidigare forskning endast fokuserat 
kring enskilda begrepp. Vi har även försökt förtydliga hur information- och 
kommunikationsteknologin kan komma att påverka balansen och gränssättningen mellan 
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yrkes- och privatliv, något som är relevant och användbart både för forskningen inom detta 
område men även praktiskt då teknologin spelar en allt större roll i arbetslivet. Med hjälp av de 
begrepp som använts inom forskningsområdet tidigare, som vi sedan har sammanställt så kan 
vi utifrån dessa komma fram till hur information- och kommunikationsteknologin påverkar 
balansen mellan yrkes- och privat. Med hjälp av insikten från hur och vad som påverkar 
balansen mellan yrkes- och privatliv, så bidrar vi praktiskt med kunskap kring hur chefer och 
avdelningar kan förbättra balansen för sina anställda. 

 1.8 Frågeställning  
Hur arbetar avdelningar för att främja balans mellan yrkes- och privatliv i närvaro av 
information- och kommunikationsteknologi?  
 

1.9 Avgränsning 
Vi har valt att göra en del avgränsningar för denna uppsats, dels så har vi valt att begränsa oss 
till avdelningar som finns i Sverige för det empiriska materialet. Vi har även valt att begränsa 
oss till hur arbetet kan påverka privatlivet. Privatlivet kan även påverka arbetet, något som 
visas i Stanko och Beckmans studie (2015), men på grund av den tidsbegränsning vi befinner 
oss under så har vi valt att endast undersöka arbetets påverkan på privatlivet. Vi har valt att 
begränsa oss till tjänstemän, då dessa kan antas beröras av problematiken som finns gällande 
att arbetet kan påverka privatlivet. Till skillnad från Mazmanians (2013) studie som undersökte 
branscher som ofta präglas av väldigt karriärsdrivna och ambitiösa personer så har vi valt att 
begränsa oss till arbetsplatser som vi uppfattar präglas av en mer genomsnittlig nivå av 
ambition. I vår studie har vi inte tagit hänsyn till kön eller ålder på de personer vi intervjuar.  
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen så kommer olika begrepp beskrivas utifrån tidigare forskning. 
Dessa begrepp behandlar dels hur man kan undvika konflikter mellan yrkes- och privatliv samt 
hur man främjar balansen mellan de olika begreppen. Begreppen kommer sedan ligga till grund 
för utformandet av våra intervjuer och intervjufrågor. Även i analysen kommer vi använda oss 
utav den teoretiska referensramen för att analysera vår empiri. Några av dessa begrepp påverkas 
främst av ledningen, som till exempel policys. Normer finns både på horisontella och vertikala 
plan och påverkar grupper i sin helhet. Andra faktorer som påverkar balansen mellan yrkes- 
och privatliv såsom segmentering och integrering sker ofta på en individuell nivå hos 
arbetstagaren. 

2.1 Policys och regler 
Det är vanligt att företag har policys och regler för att försöka främja balansen mellan yrkes- 
och privatliv (Lockwood, 2003). Exempelvis så har det tyska bilföretaget Daimler en regel som 
innebär att när en anställd är på semester så kan denne inte ta emot mail under denna tidsperiod, 
företaget har till och med gått så långt att alla mail som skickas till arbetstagaren utanför 
arbetstid tas bort utan att nå mottagaren (The Guardian, 2014). Exempel på några andra policys 
som företag kan använda sig utav är flextid eller att tillåta arbetstagaren att jobba från distans, 
förslagsvis hemifrån. Dessa policys kan dock orsaka en ökad arbetsbelastning på arbetstagarens 
kollegor och även koordinationsproblem (Sánchez-Vidal, et al, 2012). Trots detta så menar 
Sánchez-Vidal, et al (2012), att genom erbjudandet av dessa möjligheter från företagets sida så 
skapas en kultur som uppfattas stödja balansen mellan yrkes- och privatliv inom företaget. Bara 
genom att anställda uppfattar att arbetsplatsen bidrar med dessa policys så kan deras 
engagemang och arbetstillfredsställelse öka. Om arbetstagaren inte vet att dessa möjligheter 
och policys finns så kommer denna dels inte utnyttja dem men även att den inte kommer 
uppfatta arbetsplatskulturen som stöttande, vilket gör att arbetstagaren går miste om de positiva 
effekter som dessa skapar. Det är därmed viktigt att arbetsgivaren går ut med information om 
sina policys och kommunicerar med sina anställda för att få fram dessa positiva effekter, 
Sánchez-Vidal (2012) menar även att det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagarna för en 
dialog med varandra för att kunna utveckla och implementera effektiva policys för att främja 
balansen mellan yrkes- och privatliv hos företagets anställda. Det är viktigt att företaget stöttar 
dessa policys på alla nivåer, om första linjens chefer inte stöttar de policys som finns på plats 
så får de ingen positiv effekt, då policys inte kommer användas och anställda inte kommer 
känna till dem, det är därmed viktigt att få med alla för att policys ska ha en så positiv effekt 
som möjligt (Sánchez-Vidal, 2012). Kreiner (2006) menar att företagsvida policys ofta har en 
mindre positiv effekt på balansen mellan yrkes- och privatliv än vad företagen förväntar sig. 
Detta menar hen beror på att det är arbetstagarens individuella preferenser som har starkast 
påverkan på balansen mellan de olika domänerna, därför kommer en “one size fits all” policy 
inte passa alla arbetstagare vilket till och med kan leda till negativa effekter såsom minskad 
arbetstillfredsställelse och stress, exempelvis så kan en policy som främjar segmentering, så 
som Daimlers e-post-policy ha en negativ effekt på de arbetstagare som föredrar integration. 
Policys bör därmed, enligt Kreiner, vara utformade så att arbetstagaren kan välja vilka policys 
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den vill använda sig utav för att passa sina egna individuella preferenser och därmed ha en 
positiv effekt på arbetstagarens balans mellan yrkes- och privatliv (Kreiner, 2006). 

2.2 Normer 
En social norm kan definieras som olika förväntningar som riktas mot enskilda personers 
beteende i en grupp. Dessa förväntningar kan antingen vara tydligt uttryckta eller 
underförstådda. Enkelt förklarat så kan sociala normer kan definieras som oskrivna regler inom 
en grupp individer som delas av majoriteten (Lindqvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Lindqvist, 
et al, använder sig utav Verner Goldschmidts definition av normer som en gemensam 
upplevelse hos enskilda individer i en grupp som förklarar vad som bör och inte bör göras i 
olika situationer. Med hjälp av normer går det att förutsäga olika situationer och därmed skapas 
verktyg och förståelse för hur olika individer agerar och förväntas agera. Med det sagt så 
kommer normer i olika former för hur de uttrycks och visar sig. Tydligt uttryckta normer 
framgår oftast direkt av situationen och är enkla att få uppfattning om, medan de underförstådda 
kan vara svårare att få grepp om och märka. Även om normer ofta är informella och icke 
kodifierade så kan de på en organisationsplan vara uttryckta i föreskrifter och regler. De normer 
som direkt inte upptäcks kan istället ge sig uttryck i form av sanktioner eller reaktioner från 
andra medlemmar i de olika sociala grupperna. Utöver detta finns även ömsesidiga och ensidiga 
normer, där ömsesidiga normer definieras som gruppmedlemmars påverkan av varandra och 
ensidiga är ledares eller dominerande påverkan på de övriga medlemmarna (Lindqvist et al., 
2014). I praktiken finns det många exempel på ömsesidiga och ensidiga normer. Ett exempel 
på ömsesidiga normer ser vi i Barkers (1993) studie där olika teammedlemmar påverkas av 
varandra och skapar en gemensam norm. Ensidiga normer skapas genom tryck och 
förväntningar av chefer och leder till en norm där anställda kanske förväntas jobba hårdare och 
effektivare. I likhet med Mazmanians (2013) studie så kan dessa normer leda till arbetssätt som 
rubbar balansen mellan arbete och privatliv som visat av tidigare studier.  
 
En typ av ensidig norm beskrivs i Kundas studie, förklarat av Zetterquist, Kalling och Styhre 
(2015). Här beskrivs normativ kontroll, ett sätt för organisationen att öka effektivitet och 
arbetsvilja genom stark normbildning. I detta fall har det skapats en norm som får de anställda 
att jobba hårt och engagerat, vilket leder till att arbetet inte tar slut när de anställda går hem.  
 
I organisationer ligger normer ofta till stöd för hur individer skapar en förståelse och formar 
effektiva reaktioner i olika situationer, särskilt i situationer där det råder en hög grad av 
osäkerhet (Cialdini & Goldstein, 2004). Barber och Santuzzi (2014) beskriver sociala normer 
som relativt lik den sociala press som skapas av förväntad telefonanvändning. Anställda strävar 
efter att passa in hos andra i arbetet genom att förhålla sig till de normer som finns. Det finns 
alltså en vilja att ändra sitt eget beteende för att passa i det sociala sammanhang som finns.  
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2.3 Chefens påverkan  
Enligt Derks, et al (2015), så har första linjens chefer och andra förebilder en viktig roll i att 
upprätthålla arbetstagarens balans mellan yrkes- och privatliv. Första linjens chefer har en stor 
påverkan på de förväntningar som finns på att arbetstagaren ska vara tillgänglig utanför 
ordinarie arbetstid. Dessa förväntningar kan skapas genom att chefen skickar ett mail på helgen, 
detta förväntningar skapas på två sätt. Dels genom att chefen i rollen av en förebild visar att 
denne jobbar under helgen vilket leder till förväntningar att övrig personal på avdelningen 
också bör göra detta. Det andra sättet är att chefen kanske skickar detta mail till några av sina 
arbetstagare, vilket gör att arbetstagaren kan uppfatta att det finns förväntningar från chefen att 
arbetstagaren ska svara på detta mail utanför ordinarie arbetstid. Eftersom chefen har en 
position av makt över arbetstagaren, så är det möjligt att arbetstagaren vill leva upp till chefens 
förväntningar för att öka sina egna chanser till befordran eller tillsvidare anställning (Derks, et 
al, 2015). I organisationer där arbetstagaren förväntas vara tillgänglig utanför ordinarie 
arbetstider så upplever arbetstagaren mer konflikter gällande yrkes- och privatliv jämfört med 
en arbetstagare som inte förväntas vara tillgänglig utanför arbetsplatsen och utanför ordinarie 
arbetstid (Kreiner, 2006). 
 
De Cieri, Holmes, Abbott & Pettit (2005) belyser också chefers förmåga att påverka balansen 
mellan arbete och privatliv hos de anställda. Det har på senare tid växt fram olika strategier hos 
ledningsgrupper för att försöka få de existerande arbetskraven att passa ihop med en ökad 
diversifiering av de olika typer av behov som finns hos anställda. Med andra ord så finns ett 
ökat intresse att identifiera de olika typer av behov som finns hos de anställda och försöka hitta 
strategier som leder till att så många som möjligt får en bättre balans mellan arbete och 
privatliv. Dessa strategier bestämmer hur de anställda ska använda företagstelefoner, 
flexibilitet, arbetstider utanför företagets lokaler, etc. Även om chefer och ledning har en stark 
påverkan så tar De Cieri et al. (2005) upp olika barriärer som finns vid implementering och 
utvecklandet av strategier för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv. Det visar sig 
att några av dessa barriärer involverar ledningen och cheferna själva. Attityder och motstånd 
kring utvecklandet och införandet av dessa strategier från lägre chefer kan fungera som en 
barriär. Även om organisationen har välutvecklade policys och regelverk som ett resultat av 
införandet av en ny strategi så är det i slutändan de lägre cheferna som står för utförandet. 
Dessa chefer har alltså makten att påverka hur dessa strategier praktiseras och att de fungerar. 
Ett motstånd eller negativa attityder kring strategierna kan leda till att strategierna feltolkas 
eller förblir ofullständiga, detta stödjs även av Sánchez-Vidal, et al (2012). En annan barriär är 
bristen på kommunikation hos anställda och/eller chefer om de strategier som finns för 
förebyggandet av en bättre balans mellan arbete och privatliv (De Cieri, et al, 2005). 
Kommunikationsbrist kan leda till att de anställda inte utnyttjar det strategin har att erbjuda 
som ett resultat av att de inte har blivit informerade tillräckligt (De Cieri, et al, 2005; Sánchez-
Vidal, et al, 2012). Det kan också vara att chefer inte har verktygen för att förmedla och hjälpa 
de anställda med dessa strategier. Utförandet av strategin är alltså beroende av att både 
anställda och chefer har rätt verktyg och information om hur de ska utföras i praktiken (De 
Cieri, 2005). Enligt Sánchez-Vidal, et al, (2012) så uppfattar ofta arbetstagare och ledning 
balansen mellan yrkes- och privatliv annorlunda. Dels kan det bero på att de metoder för att 
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främja balans mellan yrkes- och privatliv som finns inom ett företag inte erbjuds till alla 
anställda, eller i olika grad. Sánchez-Vidal (2012) menar att det är viktigt att det sker en dialog 
mellan arbetstagare och arbetsgivare kring hur metoder, för främjandet av balans inom yrkes- 
och privatliv, bör utformas för att dessa ska vara effektiva.   

2.4 Segmentering och integrering 

Enligt Mellners, et al, studie (2014) så ville majoriteten av arbetstagarna (80%), segmentera 
yrkes- och privatliv. Detta innebär att de vill ha tydliga gränser mellan arbetet och privatlivet 
både extern gränssättning och egen internt satta gränser, och undviker därmed att blanda dessa 
två domäner i så stor utsträckning som möjligt. När detta inte är möjligt och segmenterarna 
måste blanda yrkes- och privatliv så leder det till en konflikt som förstör balansen mellan yrkes- 
och privatliv. Om det sker för många sådana konflikter som uppstår när den personliga 
preferensen för gränssättning inte upprätthålls så kan det leda till stress och 
utmattningsdepressioner (Lockwood, 2003). Detta kan även ske för integratorerna om de inte 
har möjligheten att kontrollera sin egen gränssättning, de trivs bättre om de själv kan bestämma 
om de vill kolla e-post eller utföra arbetsuppgifter hemifrån med hjälp av informations- och 
kommunikationsteknologi. Det är just uppfattningen att arbetstagaren själv kontrollerar var den 
individuella gränsen går och att arbetstagaren tillåts arbeta utifrån detta som leder till balans 
mellan yrkes- och privatliv och därmed bättre mental hälsa och högre grad av 
arbetstillfredsställelse (Mellner, 2014). Enligt Kreiner (2006), så innebär faktumet att 
gränssättningen sker på individuell basis att organisationsvida policys oftast inte har en stor 
påverkan på anställdas balans mellan yrkes- och privatliv. För att en arbetstagare ska hitta 
balans mellan yrkes- och privatliv och minska konflikter mellan dessa domäner så bör 
arbetstagarens preferenser för integration och segmentation stämma överens med hur 
situationen ser ut på arbetsplatsen när det kommer till graden av integration och segmentering. 
Arbetsplatsen bör därmed tillhandahålla resurser som möjliggör en individuell gränssättning, 
men även mer kollektiva resurser kan användas som normer, policys och regler. En arbetsplats 
som fokuserar på att tillhandahålla resurser och uppmana till segmentering kommer antagligen 
inte passa en arbetstagare som föredrar integration och tvärtom. Kreiner (2006) finner även att 
även om både arbetsplatsen och arbetstagaren är segmenterare men i olika grad så kan detta 
orsaka mer stress hos den anställda. Om arbetsplatsen tillhandahåller mer resurser för antingen 
integration eller segmentering än vad den individuella arbetstagaren behöver så orsakar detta 
ett matchningsproblem som leder till ökad stress och minskad arbetstillfredsställelse. I de fall 
då arbetsplatsen ställer för lite resurser till förfogande så leder detta till ökade konflikter mellan 
yrkes- och privatliv, mer stress och minskad arbetstillfredsställelse. Kreiners (2006) studie 
visar att både för mycket och för lite resurser för att hantera gränssättningen gällande yrkes- 
och privatliv kan leda till negativa effekter. Stress, minskad arbetstillfredsställelse och 
konflikter mellan yrkes- och privatliv beskrivs vara några av de negativa effekter som uppstår 
om arbetsplatsen inte lyckas hitta en lagom nivå som passar sina anställda. Detta är väldigt 
svårt då arbetstagarna har individuella preferenser. Genom att anställda arbetstagare som har 
liknande preferenser som de andra anställda på arbetsplatsen/avdelningen så kan det dock vara 
lättare för chefen att tillhandahålla en lagom mängd resurser för att majoriteten av de anställda 
ska bli nöjda.  
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För att bemöta detta så kan arbetsplatsen låta arbetstagaren själv välja i vilken utsträckning 
dessa resurser ska användas, istället för att tvinga samtliga resurser på alla arbetstagare.  
På detta sätt så kan arbetstagaren själv välja hur mycket resurser den ska använda sig utav efter 
sina egna preferenser och bör därmed leda till att problemen som uppstår vid för mycket 
resurser undviks. Kreiner (2006) menar att det är möjligt att en persons preferenser kan 
förändras, både spontant men även genom påverkan. Chefer och kollegor kan därmed försöka 
indoktrinera en nyanställd i vad som gäller på just deras avdelning, speciellt under den 
inledande socialisationsprocessen som sker när en arbetstagare är ny, då kan kollegorna 
förklara vilka normer, policys och förväntningar som finns just på deras avdelning (Kreiner, 
2006) 
 

2.5 Sammanfattning 
Som tidigare nämnt så kan de fyra begreppen ovan användas för att förklara och beskriva hur 
konflikten mellan arbete och privatliv kan undvikas samt hur balansen mellan dessa 
dimensioner kan främjas. Policys kan sammanfattas som ett övergripande verktyg från 
ledningen eller organisationen i stort (Sánchez-Vidal, et al, 2012). I sin utformning kan de 
variera från att vara väldigt specifika och strikta och ge mycket lite utrymme för tolkning, till 
att vara mer övergripande och fungera som en vägledning för cheferna och då lägga grunden 
för hur deras praktiska arbete med dem ska utföras. Forskning menar dock att för att positiva 
effekter ska skapas genom dessa policys så krävs det att de anställda är informerade om dess 
positiva effekter för dem själva, här ligger ansvaret på att de närmsta cheferna kan stöta de 
policys som finns och kan informera de anställda på ett bra sätt. Dock så är dessa typer av 
policys inte så pass effektiva som man kan förvänta sig, utan det är istället arbetstagarnas 
individuella preferenser som väger mest (Kreiner, 2006).  
 
Något som har en stor påverkan på balansen mellan arbete och privatliv är normer (Derks, et 
al, 2015). Olika typer av normer påverkar arbetstagarna på olika sätt. Å ena sidan har vi 
ömsesidiga normer där de anställda påverkar varandra att agera på ett speciellt sätt och å andra 
sidan har vi ensidiga normer där det istället är chefer och ledning påverkar de anställda genom 
tryck och förväntningar. Generellt så är påverkar normer balansen mellan arbete och privatliv 
i en hög grad och kan till och med få de anställda att ändra sitt beteende för att passa in i det 
sociala sammanhanget. Som tidigare nämnt så har både normer och policys en gemensam 
faktor: chefen. Det är chefens påverkan som ytterst praktiserar de policys som finns och har en 
stor påverkan på de normer som skapas. Forskning visar på att chefers agerande sätter prägel 
för hur de anställda väljer att förlägga sin arbetstid och forma sin balans. Det har även växt 
fram olika strategier för att försöka identifiera de olika behov som finns och lösa problematiken 
med balansen mellan arbete och privatliv. Ur detta har det även växt fram att det finns olika 
barriärer som gör det svårare att implementera dessa strategier, till exempel brist på 
kommunikation, brist på verktyg och medel till cheferna själva (Sánchez-Vidal, et al, 2012).  
 
För att förstå bakgrunden till agerandet av både chefer och anställda så blir det viktigt att 
försöka identifiera vilken typ av balans som är önskvärt för individen. Detta kan göras genom 
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att använda sig av begreppen integrering och segmentering. En person som väljer att 
segmentera arbete och privatliv ser gärna tydliga gränser mellan dessa två dimensioner, medan 
en integrerare istället föredrar att blanda dessa och bestämma själva när de ska arbeta (Mellner, 
et al, 2014). Problematiken här ligger i hur företag och organisationer väljer att lägga sina 
resurser kring dessa två arbetssätt. Det viktiga blir att lägga tillräckligt med resurser på de olika 
arbetssätten så att arbetstagarna får möjligheter att själva utforma en passande balans mellan 
arbete och privatliv.  
 
Sammanfattningsvis så är det tillsammans som dessa begrepp kan skapa en förståelse och 
förklaring till hur företag praktiskt tillämpar strategier och policys för att skapa en passande 
balans mellan arbete och privatliv för de anställda. 
  



 14 
 

3. Metod 

3.1 Undersökningsdesign 
I denna uppsats så har vi haft vår utgångspunkt i den tidigare litteraturen som finns angående 
balans mellan yrkes- och privatliv samt hur information- och kommunikationsteknologi kan 
påverka denna balans. Detta innebär att vi har haft en deduktiv ansats, då vi utgått från tidigare 
forskning inom området för att förklara verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Utifrån tidigare 
litteratur inom forskningsområdet har vi skapat en referensram som förklarar olika faktorer 
som påverkar arbetstagarnas balans mellan yrkes- och privatliv. Referensramen har sedan lagt 
till grund för våra intervjufrågor (se bilaga 1), samtidigt som dessa fortfarande är tillräckligt 
öppet ställda för att se om det finns faktorer i vår empiri som inte benämns i vår teoretiska 
referensram. I vår undersökning så undersökte vi flera avdelningar i tre olika organisationer, 
något som skiljer sig från tidigare studier. Dessa oftast har undersökt ett flertal individer utan 
någon helhetssyn, eller en enskild organisation vilket gör att deras empiri blir begränsad till ett 
visst sammanhang. Eftersom vi har undersökt ett flertal organisationer vid en specifik tidpunkt 
och därefter jämfört fynden så kan vi klassificera denna studie som en kvalitativ komparativ 
tvärsnittsstudie (Bryman & Bell, 2011). Efter att intervjuerna genomförts så transkriberades 
dessa utifrån inspelningarna vi gjorde och därefter så har den data som samlats in analyserats 
med en kvalitativ innehållsanalys. Vi bad även organisationerna att ge oss tillgång till de 
skriftliga policys som fanns på arbetsplatsen. 
 

3.2 Litteraturgenomgång 

För att hitta tidigare forskning inom vårt valda forskningsområde sökte vi artiklar med hjälp av 
Örebro Universitetsbiblioteks databas “Primo”. Vi började med att använda sökord som 
“Work/Life Balance” eller förkortningen “WLB” efter att ha hämtat in grundläggande 
information om just balansen mellan yrkes- och privatliv så specificerade vi vår sökning genom 
att lägga till ord som “Information and Communication technology” “ICT” för att fokusera mer 
på just användningen av information- och kommunikationsteknologins påverkan på balansen 
mellan yrkes- och privatliv. Vi sökte även efter “Work/Life Balance” i kombination med ord 
som “management”, “smartphones” och “e-mail”. Detta genererade grunden av vårt teoretiska 
underlag, när vi sedan läste dessa artiklar kollade vi upp referenser i dessa som kunde anses 
intressanta för vår uppsats. Vi sökte även upp våra huvudsakliga artiklar med Google Scholar 
och kollade vilka som hade citerat de artiklar vi använt oss utav för att se om det fanns några 
användbara artiklar. För att hitta metodlitteratur så sökte vi på följande sökord: innehållsanalys, 
content analysis, kvalitativa intervjuer och qualitative interviews  

3.3 Urval 
I denna uppsats ämnade vi att intervjua första linjens chefer och några av deras anställda, syftet 
med detta var att ta del av både chefens och arbetstagarens perspektiv på hur balansen mellan 
yrkes- och privatliv ser ut och vilka faktorer som påverkar detta. Vi valde att intervjua 3–4 
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arbetstagare per chef, vilket gör att vi har delvis använt oss utav ett kvoturval (Bryman & Bell, 
2011). Vi valde att begränsa oss till att intervjua tjänstemän, då vi ansåg att det var mer 
sannolikt att deras balans mellan yrkes- och privatliv kunde påverkas av information och 
kommunikationsteknologi. En annan begränsning vi gjorde var att välja bort organisationer 
som präglas av väldigt höga prestationsförväntningar som exempelvis revisionsbyråer och 
andra konsultfirmor, detta då vi ville ha empiri som bättre överensstämmer med den 
genomsnittliga organisationen, dock så förhindrar vår kvalitativa metod och begränsade mängd 
empiri att vårt resultat kan ses som generaliserbart (Bryman & Bell, 2011). För att få kontakt 
med organisationerna så skickade vi ut mail till individer som kunde tänkas ha ansvaret för 
kontakter med studenter, oftast chefer eller HR-ansvariga. De organisationer som visade ett 
intresse av att vara med i vår studie bidrog med kontaktinformation till de chefer som vi kunde 
intervjua, dessa chefer planerade därefter in intervjuer med deras anställda och dem själva. Vi 
kunde därmed inte bestämma vilka anställda vi intervjuade utan dessa tillhandahölls till oss av 
cheferna. Detta tillvägagångssätt är kallat “bekvämlighetsurval” enligt Bryman & Bell (2011) 
och hade störst påverkan på vårt urval. På grund av begränsad tid så hade vi inte möjlighet att 
acceptera alla organisationer för intervjuer, därför var det de organisationer som hörde av sig 
först som valdes ut för intervjuer. Vi var därmed tvungen att tacka nej till några organisationer, 
dels för att vi hade begränsad tid för att transkribera intervjuerna men även för att intervjuerna 
hade bokats in för sent för att vi skulle hinna bearbeta och analysera informationen. Det slutade 
med att vi intervjuade personer på två organisationer, varav fem chefer och 16 anställda. 

3.4 Intervjuer 

I denna uppsats valde vi att använda oss utav semistrukturerade intervjuer istället för 
exempelvis strukturerade intervjuer eller enkäter. Vi valde detta för att det gav oss en möjlighet 
att gå in på djupet hos respondenterna (Bryman & Bell, 2011; Wengraf, 2001), för oss var det 
viktigt att gå in på djupet då vi var intresserade av utförliga svar om respondenternas 
uppfattningar av balansen mellan yrkes- och privatliv. Enligt Trost så använder 
semistrukturerade intervjuer ofta enkla och raka frågor som genererar komplexa och 
innehållsrika svar (2010), något som var intressant för oss då vi ville få fram data som går in 
på djupet på respondenternas upplevelser. 
 
Inför intervjuerna så skapade vi en intervjuguide/frågeformulär som vi utgick ifrån när vi 
intervjuade respondenterna (Bryman & Bell, 2011). Denna intervjuguide skapades med våra 
teman som grund; policys, normer, chefers påverkan, segmentering och integrering (Trost, 
2010). Även om vi främst använde intervjuguiden vid våra intervjuer så ställde vi även 
följdfrågor eller ytterligare frågor för att följa upp information som vissa av individerna lyfte 
fram (Bryman & Bell, 2011). 
 
Vi valde att främst genomföra intervjuerna på plats med respondenterna, detta då det är lättare 
att läsa av respondenten för att avgöra om den berättat klart eller vilken inställning den har till 
vissa frågor (Bryman & Bell, 2011). En nackdel med detta är att det var svårare att boka in 
lämpliga tider att träffas. Några av intervjuerna genomfördes via telefon, dessa var lättare att 
boka in och gjorde att vi undvek restider/kostnader, det var dock svårare att läsa av personerna 
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och de tenderade att inte vara lika utförliga i sina svar. Vi valde att intervjua medarbetarna var 
för sig för att dels hindra att grupptryckpåverkan i deras svar, men även för att det gör att även 
mer tystlåtna individer kan komma till tals (Trost, 2010). Vi försökte göra att intervjuerna 
skedde så ostört som möjligt. Detta genom att vi antingen satt inne på respondentens kontor 
eller i ett mötesrum vid intervjuerna som skedde på plats, vid telefonintervjuerna hade vi bokat 
grupprum så att vi kunde prata ostört (Trost, 2010). Trots detta så hände det dock att några av 
intervjuerna stördes av att någon kom in i rummet för att fråga någonting eller att det var ljud 
i bakgrunden hos respondenten vid telefonintervjuerna. Respondenterna informerades om att 
både deras identitet och deras organisationer skulle vara konfidentiella i vår uppsats (2010).  

3.5 Datahantering 
Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas godkännande. Intervjuerna på plats 
spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på en mobiltelefon, för telefonintervjuerna så 
laddades en applikation för inspelning av samtal ner till den mobiltelefon som användes för 
dessa intervjuer. Inspelningarna skedde av ett flertal anledningar, dels för att göra att 
intervjuaren kunde fokusera på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att försöka anteckna 
det som sas (Bryman & Bell, 2011). En annan anledning var för att möjliggöra transkribering 
av materialet senare, vilket gjorde att vi inte behövde förlita oss på vårt minne och eventuella 
anteckningar utan kunde istället se verbatim vad som framgick under intervjun. Detta förbättrar 
både djupet på vår empiri men underlättar även följande analys. 

3.6 Analysmetod 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för att på ett systematiskt sätt redovisa, 
tolka och analysera vår empiri (Bryman & Bell, 2011). Vi har använt oss av en riktad 
innehållsanalys då begreppen som finns presenterade i den teoretiska referensramen utgjorde 
grunden för hur våra analysmallar utformades och därmed hur empirin kategoriserades (Hsieh 
& Shannon, 2005). Vi valde en riktad innehållsanalys då vi hade teoretiska begrepp som 
utgångspunkt för vår analys, vi övervägde en summativ innehållsanalys men kom fram till att 
den analysmetoden inte hade möjliggjort för en djupare förståelse och tolkning av empirin. 
Även Gioia, Corley och Hamilton (2013) menar att det är viktigt att se hur respondenterna 
tolkar och förstår sin situation, och det är därmed svårt att använda sig utav en semi-kvantitativ 
forskningsmetod som summativ innehållsanalys då mycket mening kan gå förlorad med denna 
metod. Gioias forskningsmetod är till stor del riktad mot ett induktivt tillvägagångssätt (Gioia, 
et al, 2013), eftersom vi har arbetat med en deduktiv forskningsmetod så bedömde vi att den 
riktade innehållsanalysen var mest lämplig för att analysera vår empiri. Vi har utformat 3 olika 
analysmallar för att presentera vår empiri för varje avdelning. Genom våra analysmallar så 
arbetade vi systematiskt och konsekvent för att bearbeta empirin, detta minskar risken för att 
våra egna värderingar har påverkat analysen. Samtidigt som vår innehållsanalys skulle 
genomföras systematiskt så menar Bryman och Bell (2011) och Hsieh och Shannon (2005) att 
man samtidigt ska vara öppen för att identifiera nya kategorier i sin innehållsanalys, då det kan 
utveckla eller ifrågasätta det nuvarande kunskapsläget inom forskningsområdet. De citat som 
var intressanta för balansen mellan yrkes- och privatliv, men föll utanför den teoretiska 
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referensramen lades in i en egen analysmall, som vi sedan i analysen använde för att skapa nya 
kategorier. 
 
Nedanför kan ni se de analysmallar vi använt oss utav. För att ytterligare förtydliga hur dessa 
har använt så visar vi ett exempel på hur informationen i transkriberingarna har kategoriserats 
in i analysmallarna.  
I en av transkriberingarna så uttrycker sig respondenten som följande “Medan vi som jobbar 
på administration där blir det kanske lite mer flytande i och med att jag kan ta min dator med 
hem och sedan är jag kanske ledig och svarar på mail” från detta kan vi urskilja ett uttryck för 
personens egen gränspreferens i “jag kan ta min dator med mig hem och sedan är jag kanske 
ledig och svarar på mail”. Detta förkortade citat läggs då in i analysmallen under gränssättning 
(se nedan).  
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Avdelning X (Bilaga 2) 

Tema Citat 

Policys  

Normer  

Chefens påverkan  

Gränspreferens  

Ev. Nya kategorier  

Denna tabell redovisar empirin från en enskild avdelning åt gången, chefens citat står i fetstil 
 
Innehållsanalys av avdelningarnas formella policys (Bilaga 3) 

Avdelning Policy 

A  

B  

C  

D  

E  

 
Intressanta uttalanden utanför den teoretiska referensramen (Bilaga 4) 

Avdelning Citat 

A  

B  

C  

D  

E  
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3.7 Reliabilitet och validitet 
För att öka vår externa reliabilitet så har vi redovisat både vår intervjuguide och vår analysmall 
detta ökar trovärdigheten av våra slutsatser samtidigt som det gör vår undersökning möjlig att 
replikera (Bryman & Bell, 2011). För att få en hög grad av intern reliabiliteten valde vi att 
redovisa vår intervjuguide. Vi kodade även den initiala empirin individuellt, därefter jämförde 
vi och diskuterade vi våra fynd innan vi fyllde i analysmallen, på grund av detta så ökar graden 
av objektivitet i vår innehållsanalys. När det kommer till den externa validiteten så har vi ett 
litet urval vilket gör att våra resultat inte kan generaliseras. Vår empiri har en hög grad av intern 
validitet då våra fynd stämmer väl överens med tidigare forskning inom området, detta bör 
innebära att våra fynd kan appliceras även på andra företag och organisationer då de stöds av 
tidigare forskning inom området. 
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4. Empiri & Resultat 
I den här delen återges en övergripande sammanfattning om det empiriska resultatet av de olika 
intervjuer som genomfördes på avdelningarna A, B, C, D och E.  
 
Totalt så genomfördes 21 intervjuer på fem avdelningar i två olika organisationer. I empirin 
som tagits fram genom de intervjuer som genomfördes så kan flera generella drag utläsas. Ett 
mönster som syns genomgående i varje avdelning är att de chefer vi intervjuat har stor frihet 
att tolka de policys som finns och därmed påverka de olika regler och riktlinjer som finns kring 
dessa. En konsekvens av att de policys som finns tillgängliga är så pass generella och 
tolkningsbara blir att arbetssätten skiljer sig åt mycket från avdelning till avdelning. Detta sker 
även på olika avdelningar i samma organisation. Chefer i samma organisation har 
implementerat olika arbetssätt baserat på deras egna preferenser och vad de själva anser är bäst 
för avdelningen.  
 
I kontrast till detta så fanns även ett mönster att de flesta anställda hade en relativt begränsad 
kunskap om de policys, regler och riktlinjer som fanns inom organisationen relaterade till att 
hjälpa dem att få en passande balans mellan arbete och privatliv. Som en konsekvens av detta 
så är anställdas upplevelse om chefens arbete med balansen mellan arbete och privatliv att de 
har en begränsad förmåga att skapa förändring. Även om det generellt sett finns en pågående 
dialog kring balansen så varierar syftet kring denna dialog. Även chef och anställda har olika 
uppfattningar till syftet kring denna dialog. I många fall så upplever de anställda att denna 
dialog inte är så pass formell eller effektiv som cheferna själva uppskattar att den är.  
 
Det kan även ses gemensamma drag inom de fem olika avdelningarna och till viss del i de två 
olika organisationerna. De policys som finns i organisation AB är relativt övergripande och 
öppnar upp för att mycket av det praktiska arbetet kan formas utav chefen själv. De belyser att 
en öppen och pågående dialog ska finnas och specificerar till en viss del hur denna ska föras. 
Som ett resultat på sådana övergripande och tolkningsbara policys så har både chefen i 
avdelning A och chefen i avdelning B bristande kunskap om vad som egentligen står i de 
policys som finns. Det visar sig även att de anställda har generellt låg kunskap om de olika 
policys som finns och upplever dessutom att de själva inte har någon möjlighet att påverka 
varken de policys som finns eller det praktiska arbetet med dem. Som ett resultat av detta så 
ser det praktiska arbetet och utformandet väldigt olika ut i de olika avdelningarna i organisation 
AB. I avdelning A så upplever chefen att det inte finns något tydligt nedskrivet om vilka regler 
och riktlinjer som finns för att främja en passande balans för de olika anställda inom 
avdelningen. Chefen har därför, som ett resultat av dennes tolkning, skapat en relativt strikt 
arbetsplats där de anställda förväntas att jobba på plats och under ordinarie arbetstid. De 
anställda påverkas starkt till att tydligt segmentera arbete och privatliv. Det finns alltså en stark 
påverkan från chefen som sätter en prägel för de normer som finns i avdelningen. Avdelning 
B, å andra sidan, präglas av en hög grad av integrering av arbete och fritid. Trots att chefen har 
liknande kunskap om de befintliga policys som chef A så tolkas de helt olika. Det finns en 
tydlig norm att man lägger upp arbetet efter egna preferenser, vilket har lett till att de flesta 
väljer att integrera arbete och privatliv till den grad att de arbetar hemifrån och utanför ordinarie 
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arbetstid. Chefen för avdelning B har alltså inga tydliga restriktioner och mindre påverkan på 
de anställdas arbetssätt, vilket gör att det istället skapas normer och förväntningar kring hur 
chefen och de anställda agerar. 
 
Även de policys som finns i organisation CDE är övergripande och öppna för tolkning, men 
till en mindre grad än i organisation AB. De policys som presenteras i organisation CDE ställer 
högre krav på cheferna inom organisationen; de förväntas ha stor kunskap om de nuvarande 
regler och riktlinjer för att de ska kunna föra vidare denna till de anställda inom organisationen. 
Det finns även krav på en kontinuerlig dialog, samverkan och delaktighet mellan anställda och 
chefer genom olika forum som specificeras i policyn. Trots dessa policys så finns det generellt 
en låg kunskap om dessa policys hos både chef och anställda i de olika avdelningarna. Till 
skillnad från organisation AB så finns det betydligt fler likheter i de olika avdelningarna i 
organisation CDE. I likhet med avdelning B så präglas avdelning C, D och E av en högre grad 
av integrering av arbete och privatliv. De anställda bestämmer själva över sin arbetstid och har 
möjlighet att arbeta hemifrån och utanför ordinarie arbetstid om de önskar. Skillnaden är dock 
att det finns en norm att de anställda oftare arbetar under ordinarie arbetstid och på 
arbetsplatsen, oftare än de på avdelning B. Generellt är cheferna inom avdelning C, D och E 
mer medvetna om sina handlingar och dess påverkan på normen och förväntningar som skapas 
av dessa. De anställda upplever även att chefen aktivt arbetar med att de anställda ska få en 
passande balans mellan arbete och fritid, även om de upplever att de inte har möjlighet att 
påverka de befintliga policys och det praktiska arbetet kring dem.  
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5. Analys 
I denna del så börjar vi med att analysera och redovisa hur varje enskild avdelning förhåller sig 
till de begrepp som vi tog upp i den teoretiska referensramen; Policys, normer, chefens 
påverkan och gränssättning. Därefter fortsätter vi med att redogöra för de officiella 
policydokumenten och jämföra detta med avdelningarnas faktiska arbetssätt. I detta avsnitt så 
slås avdelning A och B ihop till organisation AB och avdelningar C, D och E blir organisation 
CDE då de officiella policydokumenten ligger på organisationsnivå. Utöver detta avsnitt så 
kommer inte organisationerna analyseras, då det är avdelningarna som är våra analysobjekt, 
och de undersökta avdelningarna inom organisationerna skiljer sig väsentligt från varandra 
vilket gör det ointressant att försöka koppla detta till organisationerna som helhet. Efter policy-
delen kommer ett avsnitt som tar upp empiri som inte faller inom vår teoretiska referensram, 
men där vi ändå har kunnat notera ett visst mönster. Till sist kommer den jämförande analysen, 
där vi jämför de olika avdelningarna mot varandra och den teoretiska referensramen. 

5.1 Avdelning A 
Avdelning A präglas av en hög grad av segmentering, mycket av detta kan bero på att chef A 
anser att det är bäst att sära på jobb och privatliv och därför har försökt påverka avdelningen åt 
det hållet. Enligt intervjuerna så verkar det inte pågå någon aktiv dialog inom avdelningen 
gällande balansen mellan yrkes- och privatliv vilket är något som bör ske enligt de officiella 
policys som existerar för organisationen (Bilaga 3). 

5.1.1 Policys, regler och riktlinjer 

“Inget tydligt nedskrivet” (Chef A, bilaga 2) 

 
Enligt chefen på avdelning A så finns det inte så mycket regler och riktlinjer som är nedskrivet 
hos organisationen. Enligt de nedskrivna riktlinjerna som vi har tagit del av (Bilaga Policy), så 
finns dock även APT (arbetsplatsträff), medarbetarsamtal vara en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som ska finnas på arbetsplatsen. Det ska även finnas handlingsplaner och 
riktlinjer som förvaltningschefen ska tas fram, det är dock oklart om dessa finns men att det 
finns brister i kommunikationen mellan de överordnade cheferna och chef A och dennes 
medarbetare, eller om det saknas handlingsplaner och riktlinjer. Sánchez-Vidal, et al, (2012) 
menar att det ofta finns en bristande kommunikation angående policys, men även att chefer kan 
välja att inte framhäva policys som inte överensstämmer med deras egna åsikter. I detta fall 
tror vi dock att chef A inte känner till fler riktlinjer, det verkar även vara så att vissa riktlinjer 
som existerar inte ses som riktlinjer som exempelvis APT, möjlighet att jobba hemifrån och 
frånvaromeddelanden. 
 

“Vi har våra flexramar, det är två timmar på morgonen och två timmar på 
eftermiddagen” (Anställd A2, bilaga 2) 
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Det enda denna kan komma på är just arbetstidsavtalen, som på denna avdelning är flextid hos 
medarbetarna och förtroende tid för chefen. Det är oklart om det är chef A som har bestämt att 
de anställda på avdelningen ska ha flextid eller om detta är något som har bestämts på högre 
nivåer inom organisationen. Även de anställda verkar ha begränsad kunskap gällande vilka 
regler och riktlinjer som finns när vi frågade om det. De nämner sin förtroendetid, flextid och 
de flexramar de har att förhålla sig till.  
 

“Frånvaromeddelanden vid semester eller annan ledighet”  
(Anställd A1, bilaga 2) 

 
Senare i intervjuerna så framkommer det att de anställda även kan aktivera 
frånvaromeddelanden på deras e-post och mobiltelefon när de går på semester eller är på möten. 
 

“möjlighet att arbeta hemifrån” (Anställd A4, bilaga 2) 

 
Enligt de anställda så har de även en möjlighet att jobba hemifrån något som ofta benämns 
inom tidigare forskning som en metod arbetsgivare kan använda sig utav för att främja balansen 
mellan yrkes- och privatliv (Lockwood, 2003) 

5.1.2 Normer 

På avdelning A så är en av de mest uttalade normerna att chefen och de anställda ska vara på 
arbetsplatsen och jobba, även om det finns en möjlighet att jobba hemifrån. Detta stöds av 
uttalanden från chefen och flera av de anställda vi intervjuade.  Detta är en norm som tydligt 
drar åt segmentering enligt tidigare forskning inom balansen mellan yrkes- och privatliv, då 
normen försöker separera på hem- och arbetsdomänerna (Mellner, et al, 2014). 
 

“Helst ska de vara här och jobba, men när de inte jobbar så är de lediga. 
Men det är klart att vi gör undantag att man sitter hemma och jobbar” 

(Chef A, bilaga 2) 

 

“Det har varit tillåtet att jobba hemifrån [...] men det är ingen som har 
gjort det” (Anställd A4, bilaga 2) 

 
Både anställda och chefen på avdelning A försöker att begränsa den tillgänglighet som 
information- och kommunikationsteknologin möjliggjort. För att den inte negativt ska påverka 
balansen mellan yrkes- och privatliv så har avdelningen tillsammans bestämt vilka tider som 
anställda ska vara tillgängliga på mobiltelefonen. Enligt chefen så har de kommit överens om 
att man utanför ordinarie arbetstid, mellan 08:00-17:00, ska kunna lämna kvar den på 
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arbetsplatsen, vilket många av de anställda också gör. Under ordinarie arbetstid ska mobilen 
dock alltid vara på och de anställda förväntas vara tillgängliga under den tiden.  
 

“Man förväntas väl mer och mer svara på frågor eftersom man har mail 
eller mobiltelefon. Man har ju liksom mail på mobilen”  

(Anställd A4, bilaga 2) 

 
Dock så märker de anställda att de mer och mer förväntas vara tillgängliga via information- 
och kommunikationsteknologin i en högre grad än tidigare. Denna förväntning kommer dock 
främst från deras uppdragsgivare och inte den egna chefen. Chef A menar dock att det är vanligt 
att de anställda lämnar sina datorer på jobbet när de går hem för dagen, utan de flesta lämnar 
datorerna hemma när arbetsdagen är slut.  

5.1.3 Chefens påverkan 

“Nu har alla mobiltelefoner. Det finns möjlighet att jobba hemma [...] Jag 
vill helst att de ska vara här” (Chef A, bilaga 2) 

 
Chefen på avdelning A har i stor grad försökt styra sin avdelning till att sära på arbete och 
privatliv. Dels fysiskt genom att uppmuntra de anställda till att jobba på arbetsplatsen även om 
vissa undantag kunde ske, men även tidsmässigt genom att uppmuntra att de digitala verktygen 
lämnas på arbetsplatsen när de anställda går hem. Detta trots att hen själv ibland jobbar någon 
timme på kvällen.  

 

“Skickar jag [mail] på dagtid för det är också ett signalvärde från mig att 
jag ska inte sitta och jobba efter arbetstid och skicka iväg mail för då blir 
de stressade när de kommer till jobbet och tänker att de kanske förväntas 

samma.” (Chef A, bilaga 2) 

 
Chef A försöker undvika att kommunicera med sina anställda via mail efter arbetstid, då hen 
anser att det kan göra så att de anställda uppfattar att det finns en förväntan att de ska finnas 
tillgängliga. Detta är något som stöds av Derks, et al, (2015).  
 

“Har man för mycket timmar då tyder det kanske på att man har för mycket 
arbetsuppgifter och då försöker jag gå in och fördela om.”  

(Chef A, bilaga 2) 

 

“Då frågar hen ju liksom hur ens arbetsbelastning ser ut. Så det är hen 
noggrann med att kolla upp” (Anställd A2, bilaga 2) 
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För att kontrollera att de anställda inte arbetar för mycket så använder sig chef A mycket utav 
stämplingssystemet för att se hur de anställdas flexsaldon ser ut. Med hjälp av detta så kan hen 
föra en dialog med den individuelle anställde om den jobbar för mycket, hen kan även välja att 
utifrån detta försöka omfördela arbetsuppgifter för att jämna ut arbetsbördan. Även de anställda 
konfirmerar att chefen verkligen har en bra överblick på de anställdas arbete och använder det 
flexsystem som finns till att underlätta deras arbete. Detta är alltså ett tydligt exempel på hur 
chefen även lever upp till dennes egna förväntningar.  
 

“Någon person var sjuk och ville komma in och jobba ändå och då tycker 
jag att chefen har varit väldigt bra och sagt att det är okej att vara sjuk. 

Man kan fördela om uppgifter om det skulle vara så.”  
(Anställd A3, bilaga 2) 

 
Chefen har även varit tydlig med att om man är sjuk eller måste stanna hemma på grund av 
vård av sjukt barn (VAB) så ska man vara hemma och vara ledig, inte försöka jobba på distans 
eller komma in till jobbet. När detta väl sker så är chefen noggrann med att fördela arbetet för 
att se till att det inte samlas på hög när den anställda väl är åter tillbaka i arbete. Detta skapar 
en trygghet hos de anställda och det leder generellt till en positiv arbetsplats där de anställda 
känner att de kan kommunicera med sin chef och vet att denne bryr sig om deras välmående. 
 

5.1.4 Gränssättning 

“så gott det går har separerat jobb och privatliv och jag tycker det ska 
vara så. Men sedan [...] dels som chef & sedan har jag barn på förskola… 

Det är bra att man kan vara lite flexibel med arbete och privatliv där jag är 
i livet just nu. Men helst så tycker jag att det ska vara åtskilt”  

(Chef A, bilaga 2) 

 
Chefen på avdelning A skiljer sig en del från sina anställda, hen arbetar mycket för att de 
anställda ska sära på yrkes- och privatliv men själv så arbetar hen en del hemifrån. Det visar 
sig även att hen alltid har mobilen påslagen och att hen även tar med den hem, samt att datorn 
är påslagen minst en timma när hen väl är hemma. Även om chefen beskriver sig själv som en 
person som föredrar att segmentera arbete och privatliv så händer det ofta att denne väljer att 
arbeta hemifrån för att kunna möjliggöra att hämta barn på förskola eller liknande privata 
ärenden. Detta gör alltså att hen trots, i motsats till hur hen själv uttrycker sig, arbetar mer som 
en person som föredrar att integrera arbete och privatliv. Enligt chefen så skapar det snarare 
möjligheter än problem och skapar en passande balans mellan arbete och privatliv. Det beskrivs 
att det är något som chefen gör för att öka flexibiliteten i sitt eget liv, vilket även möjliggörs av 
att chef A har förtroendetid medan de anställda har flextidsavtal. Alltså har chefen en mycket 
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större frihet i hur hen lägger upp sitt arbete och vad hen gör med sina arbetsdagar, så länge som 
arbetet blir gjort, till skillnad från chefens anställda. 

 

“Min personliga åsikt så är det ju att man egentligen inte ska göra [jobba 
utanför arbetstid/arbetsplats]” (Anställd A1, bilaga 2) 

 
De anställda å andra sidan föredrar generellt att segmentera på arbete och privatliv, vilket de 
både uttryckligen säger och agerar efter. De flesta anställda föredrar att arbeta på ordinarie 
arbetstid och på arbetsplatsen och ser inga stora fördelar med att ta med sig arbete hem. Det 
verkar alltså som att de anställda har personliga åsikter som stämmer överens med det arbetssätt 
och normer som har bildats på arbetsplatsen. Att de anställdas preferenser stämmer överens 
med situationen på arbetsplatsen är något positivt och leder att de anställda lättare kan hitta en 
balans mellan arbete och privatliv (Kreiner, 2006). Om detta är på grund av någon slags 
internalisering tack vare påverkan av chef och de normer som finns är svårt att avgöra. Men 
chefens vilja att agera utifrån dessa förutsättningar möjliggör att det finns resurser som gör det 
enklare för personer som föredrar att separera arbete och privatliv att hitta en passande balans 
(Kreiner, 2006). 

 

“Man kanske bara orkar med ett visst antal timmar här sedan så behöver 
man byta miljö. Så samlar man mer kraft och sen så kan jag lägga de extra 

två timmarna hemma på kvällen” (Anställd A3, bilaga 2) 

 
Trots detta så finns en del åsikter som stödjer integration mer, då de anställda i viss mån gillar 
möjligheten att kunna arbeta hemifrån av olika anledningar. 

 

“Man får [jobba hemifrån], så länge man har något att göra som kan 
göras på distans så är det helt okej.” (Anställd A, bilaga 2) 

 
Detta kan bero på att de verktyg som de har främst stödjer segmentering av yrkes- och privatliv. 
Flexramarna begränsar möjligheten att få betalt utanför ordinarie arbetstid, då arbete utanför 
flexramarna inte kan tillgodoräknas som flextid och därmed så räknas det inte som arbetstid. 
Även att chef A förväntar sig att de ska vara på plats och att de behöver chefens tillstånd för 
att jobba hemifrån kan hämma deras förmåga att integrera sitt yrkes- och privatliv i en högre 
grad.  

 

[Fördelar med nuvarande arbetsplats] “Flextid, möjlighet att arbeta 
hemifrån och arbetsbelastning” (Anställd A, bilaga 2) 
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De anställda är dock nöjda med hur deras arbetssituation ser ut, detta kan bero på en 
socialiseringsprocess som skett eller att de helt enkelt föredrar att arbeta på detta sätt och därför 
stannar på arbetsplatsen 

5.2 Avdelning B 
I kontrast till avdelning A så präglas avdelning B av en högre grad av integrering, vilket 
eventuellt kan förklaras av att chefen på denna avdelning har en friare inställning till de 
anställdas arbetssätt. Generellt så finns det en norm att de anställda själva har ansvaret att lägga 
upp sitt arbete och skapa en individanpassad balans mellan arbete och privatliv. Inte heller på 
denna avdelning finns det någon tydlig antydan om att det pågår en dialog mellan de anställda 
och chefen angående balansen mellan arbete och privatliv, som står angivet i organisationens 
föreskrifter (Organisation AB, bilaga 3). Sammanfattningsvis så finns det alltså en större frihet 
kring upplägget av sitt arbete, vilket har resulterat i att de flesta anställda är tillgängliga en 
större dela av dygnet än de från avdelning A. Det finns även en generell uppskattning till denna 
frihet och de anställda pekar på att det faktiskt ger möjlighet och har resulterat i att man kan 
anpassa arbetet till att skapa en passande balans mellan arbete och privatliv.  

5.2.1 Policys, regler och riktlinjer 
I likhet med avdelning A så återberättar inte chefen för avdelning B särskilt många formella 
policys och riktlinjer. Enligt denne så finns det istället flertalet informella ”policys” som skapas 
mellan de anställda och chefen. Chefen belyser att de anställda har en reglerad arbetstid och att 
de ska jobba 40 timmar i veckan och att de generellt ska jobba på arbetsplatsen på dagtid. Men 
utöver detta är det en fri tolkning som i princip möjliggör för de anställda att kunna förlägga 
arbetet hur de själva önskar.  

 

”Fördelarna är ju att man har en fri tolkning” (Chef B, bilaga 2) 

 
De enda formella regler och riktlinjer kring en formell policy som behandlar balansen mellan 
arbete och privatliv beskrivs av chefen vara en reglering på att jobba 40 timmar/vecka samt att 
det finns ett formellt krav på att jobba dagtid. Återigen, likt chefen från avdelning A, så syns 
här brister i kommunikation kring de formella policys som finns och chefens praktiska arbete. 
Samtidigt som det beskrivs att det finns en policy att arbeta på arbetsplatsen på dagtid så finns 
det en norm att de anställda ofta arbetar på annan plats och vid tider som passar dem själva, 
vilket inte alltid behöver vara dagtid. Samtidigt beskrivs det vara en väldigt fri tolkning på de 
föreskrifter och riktlinjer som finns. Detta skapar en viss motsägelse kring vad som är reglerat 
av organisationen och vad chefen har behörighet att reglera. De dokument som vi har fått ta del 
av beskriver som sagt ett flertal nedskrivna formella regler och riktlinjer (bl.a. arbetsplatsträffar 
(APT) och medarbetarsamtal) (Organisation AB, bilaga 3). I detta fall kan det, precis som 
Kreiner (2006) beskriver, handla om att det är chefens egna preferenser som lyser igenom som 
ett resultat av att göra det mer individualiserat. De dokument som vi har fått ta del av gällande 
upplevs vara relativt övergripande och möjliggör därför denna typ av anpassning och 
individualisering.  
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”Sedan finns det mer centrala styr- och regleringsmekanismer som finns i 
vårt län centralt och de är kanske mer fundamentala så att säga.”  

(Anställd B2, bilaga 2) 

 
Även de anställda upplever att de regler och riktlinjer som finns är relativt övergripande, dock 
så kan flesta anställda inte ge konkreta exempel på vilka regler och riktlinjer som finns. 
Övergripande så har de en uppfattning om deras nuvarande anställning och dess friheter och 
begränsningar, medan kunskapen om det praktiska arbetet kring balansen mellan arbete och 
privatliv är betydligt mindre.  
 

”Arbetsplatstjänstgöring, det är egentligen vår enhets- och områdesmöten 
som följer ett visst protokoll. Där har du också en viss central styrning från 

organisationens sida [...] det handlar om verksamhetsfrågor, 
arbetsmiljöfrågor och personalärenden” (Anställd B2, bilaga 2) 

 

“Vi pratar om [balansen] ganska ofta på utvecklingssamtal”  
(Anställd B3, bilaga 2) 

 
Den upplevda formaliteten på den praktiska implementeringen av policys varierar, vilket syns 
ovan. Detta exempel visar på att möjlighet till anpassning och individualisering hos cheferna 
med nuvarande regler och riktlinjer leder till att de anställda har olika uppfattningar om hur det 
praktiska arbetet egentligen genomförs. Å ena sidan så upplever de anställda att denna balans 
mellan arbete och privatliv är något som kontinuerligt pratas om och följs upp på formella 
möten på arbetsplatsen. Å andra sidan så upplevs detta istället vara ett informellt samtalsämne 
som tas upp när det, enligt chefen, passar. Huruvida det i praktiken egentligen gestaltar sig är 
svårt att avgöra då chefens agerande kan skilja sig från hur denne faktiskt vill agera. Resultatet 
blir som sagt att de anställda får olika upplevelser och uppfattningar kring hur det praktiska 
arbetet utförs. Enligt Sánchez-Vidal, et al (2012) så är det viktigt att chefen kommunicerar 
tydligt vilka regler och riktlinjer som finns och belyser de möjligheter som medföljer. I denna 
avdelning blir det då problematiskt när chefen har begränsad information om de befintliga 
policys i organisationen, vilket tordes vara en förutsättning för skapandet av en positiv kultur 
kring balansen mellan arbete och privatliv. Det optimala borde, enligt Sánchez-Vidal, et al 
(2012), vara att chefen tydligt kommunicerar med de anställda om den befintliga policyn för 
att få den att utvecklas och på ett effektivt sätt förbättra de anställdas arbetssituation.  
 

”Vi har en väldigt transparent diskussion, ett transparant samtal ganska 
frekvent runt hur vi får det att funka skulle jag säga” 

 (Anställd B2, bilaga 2) 
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Å andra sidan så finns det en indikation att det förs samtal kring arbetssituationen. En anställd 
förklarar att det förs effektiva samtal mellan chef och anställd. Trots detta så återstår 
problematiken i att chefen i grunden inte har full kunskap om de nuvarande policys och därför 
är det osäkert om dessa samtal leder till något bättre.  

5.2.2 Normer 
Även de uttalade normer som finns på avdelning B skiljer sig åt från de som finns på avdelning 
A. På avdelning B så finns det en övergripande norm att arbetet inte behöver ske på 
arbetsplatsen. De anställda får själva välja hur, var och när de vill arbeta och många anställda 
menar även på att det inte heller finns några konkreta arbetstider, trots att det finns en norm att 
arbeta under “dagtid”. Chefen beskriver att de flesta anställda föredrar att ha möjligheten att 
själva bestämma hur de lägger upp sitt arbete. Själv kräver hen att man är på plats “någon gång” 
och att det inte är några bekymmer med att de anställda arbetar någon timma på kvällen.  
 

“En del har ju barn och så här och då passar de dem bättre att komma lite 
senare och gå lite tidigare och sedan jobba en timma på kvällen”  

(Chef B, bilaga 2) 

 
Detta visar på att arbetsplatsen drar tydligt åt integrering av arbete och privatliv (Mellner, et 
al., 2014). De flesta inom denna avdelning försöker alltså skapa en balans genom att, på ett 
flexibelt sätt, kombinera arbete och privatliv på ett sätt som passar just deras livsstil.  
 

”Eftersom vi har det så pass flexibelt så blir det så att jag ibland tar 
jobbsamtal efter. Men inte klockan åtta på kvällen men jag kanske gör det 

klockan sex.” (Anställd B1, bilaga 2) 

 

”Det är inte ovanligt att jag och [chef] mailar 21:30-22:00 eller 23:00 en 
vanlig vardagskväll om saker och ting för att vi råkar sitta och jobba då” 

(Anställd B2, bilaga 2) 

 
Ovan syns två citat från två olika anställda. Även om det finns en övergripande norm så finns 
det en anställd som väljer att segmentera arbete och privatliv, genom att begränsa 
mobiltelefonanvändning till tider som denne tycker är rimliga att arbeta under. Detta visar alltså 
på att, i enighet med Mellner (2014), de anställda själva får möjligheten att skapa en passande 
balans mellan arbete och privatliv genom denna typ av styrning från chefen. De anställda som 
vi har intervjuat har alltså själva hittat sitt eget sätt att balansera, vilket enligt dem själva funkar 
bra för dem. Även den anställde som har valt en betydlig mer tydlig segmentering av arbete 
och privatliv får alltså här möjligheten att välja just denna typ av segmentering, trots de normer 
som finns inom avdelningen. 
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“Förväntan är ganska låg, men valfriheten är hög att kunna göra det [...] 
finns ingen förväntan på den typen av tillgänglighet. Utan det är snarare 

än valbar tillgänglighet som gör att jag kan styra min arbetstid väldigt väl” 
(Anställd B2, bilaga 2) 

 
Detta citat sammanfattar den genomgående norm som finns i avdelning B. Även om Kreiner 
(2006) beskriver att arbetstagarens preferenser kan påverka de anställdas balans mellan arbete 
och privatliv negativt om de inte stämmer överens med den anställdas, så visar detta att så 
behöver fallet inte vara. Antalet resurser som arbetstagaren i detta fall bidrar med gör att alla 
anställda lyckas hitta en balans tack vare de möjligheter som skapas. Även om det finns ett 
mönster i hur anställda väljer att arbeta inom denna avdelning så tillåts det att andra anställda 
bryter detta mönster för att anpassa balansen till dess egna preferenser.  

5.2.3 Chefens påverkan 
Det syns tydligt att chefens preferenser och val har påverkat den genomgående norm som finns 
i avdelningen.  
 

”Om man får ett mail från mig på en tid som inte är mellan åtta och fem så 
förväntar jag mig inget svar. Om de skickar ett mail till mig utanför åtta 
och fem så kan de inte heller förvänta sig något svar.” (Chef B, bilaga 2) 

 
Chefen på avdelning B pendlar och jobbar därför mycket både utanför arbetsplatsen och utanför 
ordinarie arbetstid. Chefen har, som ett resultat av det, valt att implementera ett arbetssätt som 
speglar dennes arbetssituation på arbetsplatsen då hen tydligt markerar att det viktigaste är att 
arbetet blir gjort, inte hur det görs. Dessutom så markerar hen tydligt att all kommunikation 
som sker utanför ordinarie arbetstid är frivillig. Dessa regler och riktlinjer är i sig liberala och 
uttrycker varken någon form av segmentering eller integrering. Dock så kan det till synes verka 
vara motsägelsefullt när hen själv tydligt kan identifieras som en integrerare, vilket skulle 
kunna lägga grunden för normen för arbetsplatsen. Det kan då ifrågasättas om chefens påverkan 
med dessa regler och riktlinjer gör så stor skillnad när dennes agerande kan fungera som en 
vägvisare. Detta beskriver Derks, et al (2015) i sin studie, att chefens agerande skapar någon 
form av förväntningar. Även om chefen tydligt markerar att de anställda inte förväntas svara 
på mail som skickas utanför ordinarie arbetstid, så verkar detta ändå vara relativt vanligt 
förekommande. Genom att chefen skickar e-postmeddelanden utanför ordinarie arbetstid så 
skapas förväntningar, oavsett vad för regler och riktlinjer chefen förmedlar till sina anställda. 
(Derks et al., 2015) 
 

”Det jag kräver är att man är här någon gång i veckan.” (Chef B, bilaga 2) 
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Även citatet ovan är exempel på hur chefen påverkar de anställdas arbetssituation. Utöver detta 
finns alltså en stor frihet i upplägg av arbete så värderar hen istället vikten av att varje anställd 
sätter en personlig gräns för hur de balanserar arbete och privatliv.  
 

“Vi har en väldigt tillgänglig chef och hen säger att hen är väldigt 
tillgänglig” (Anställd B1, bilaga 2) 

 
Samtidigt som många anställda upplever att chefen ofta arbetar utanför ordinarie arbetstid och 
dessutom skickar e-postmeddelanden, så visas det tydligt att de anställda inte behöva svara på 
dessa har nått fram. De anställda är väl medvetna om att det inte finns krav eller förväntningar 
om att svara på dessa meddelanden utanför ordinarie arbetstid. En anställd berättar dock att 
chefen använder sig av olika medel för att kontrollera att de anställda verkligen arbetar på ett 
sådan sätt som kan ge bästa möjliga balans för dem. Genom att stämma av med dem vid 
avvikande beteende och höra så att arbetssituationen fungerar så säkerställer hen att det inte 
skapas några förväntningar från det agerande mot sina anställda.  
 

“Chefen har en väldigt transparent ledarstil, hen visar ju bara vad hen 
tycker och var hen förväntar sig av oss och hen förväntar sig också att vi är 
transparenta om vad vi tycker och känner och så” (Anställd B3, bilaga 2) 

 
Det finns även ett krav på transparens från chefens sida, samtidigt som hen själv utövar en 
transparent ledarstil, enligt en anställd. Samtidigt så finns det ett pågående samtal om balansen 
mellan arbete och privatliv. Detta ökar möjligheten för de anställda att identifiera och få hjälp 
med problem kring denna balans. 
 

5.2.4 Gränssättning 
De flesta som arbetar på avdelning C kan identifieras som integrerare. Detta speglar även den 
genomgående norm som präglar denna avdelning samt den påverkan som chefen har bidragit 
med. Det finns stora möjligheter att arbeta var, när och hur man vill så länge som jobbet görs. 
De flesta integrerare på arbetsplatsen väljer denna typ av arbetssätt för att det underlättar både 
privatliv och arbetsliv enligt dem. De upplever en lättnad av att själva kunna ta tid från 
privatlivet för att arbeta och tvärtom.  
 

”Ibland händer allt samtidigt och då är jag inte nöjd med min balans men 
jag har en inre kompass som säger att jag måste hitta tillbaka till det här.” 

(Chef B, se bilaga 2) 

 
Chefen på avdelning C kan tydligt beskrivas som en integrerare, även om hen inser den 
negativa aspekten med att själv kunna styra över sitt arbete för mycket. Samtidigt som hen ofta 
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skickar meddelanden utanför ordinarie arbetstid och beskriver sig själv alltid vara tillgänglig 
så belyser hen vikten av att kunna sätta en personlig gräns. Utöver detta så jobbar hen mycket 
hemifrån och utnyttjar tiden som hen pendlar till jobbet. 
 

”Eftersom vi har det så pass flexibelt så blir det så att jag ibland tar 
jobbsamtal efter. Men inte klockan åtta på kvällen men jag kanske gör det 
klockan sex. Jag försöker stänga av den för mesta” (Anställd B1, bilaga 2) 

 
En anställd på avdelningen kan dock beskrivas mer som en segmenterare än en integrerare. I 
samtalen med denne anställde så framkommer det att hen hellre arbetar inom ordinarie arbetstid 
och att hen endast i undantagsfall arbetar senare på kvällen. Genom att stänga av sin jobbtelefon 
så förhindrar hen risken att störas och behöva arbeta utanför ordinarie arbetstid. Detta är alltså 
en taktik de anställda kan ha för att inte påverkas till att arbeta utanför ordinarie arbetstid. När 
denne anställda väl jobbar utanför ordinarie arbetstid så upplever hen själv att detta är ett eget 
val, inte någon förväntning som finns från chefen.  
 

“[...] jag går in i en roll när jag är här och jag kan kliva in i den rollen 
även när jag sitter i tv-soffan ibland när jag svarar på ett mail eller så.” 

(Anställd B2, bilaga 2) 

 

”det är snarare regel än undantag att jag har koll på min jobbmail, fyra av 
veckans fem arbetsdagar (utanför arbetstid)” (Anställd B3, bilaga 2) 

 
De andra på avdelning B är däremot tydliga integrerare, till och med till den grad att de ser det 
som en regel snarare än undantag att arbeta utanför ordinarie arbetstid. Upplevelsen, enligt dem 
själva, är dock att detta snarare är en möjlighet att arbeta effektivare samtidigt som man får tid 
till privata ärenden, än ett problem. Det finns alltså ingen generell vilja att separera arbete och 
privatliv som det fanns i Mellner, et als, studie (2014). Det finns heller ingen risk för 
stressbildning hos de anställda eftersom de uppvisar en högre grad av integrering än chefen på 
avdelningen (Kreiner, 2006).  

5.3 Avdelning C 

5.3.1 Policys, regler och riktlinjer 

“Alltså det finns ju inte så tydliga sådana” (Chef C, bilaga 2) 

 

“Övergripande skrivningar om att man ska balansera [...] fritid och sitt 
arbete. Men inte i detalj” (Anställd C1, bilaga 2) 
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Även på avdelning C så menar både chefer och anställda att det inte finns några tydliga eller 
detaljerade riktlinjer som främjar balansen mellan yrkes- och privatliv. Enligt de officiella 
policys (Bilaga 3) vi har tagit del av så ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete där 
cheferna inom organisationerna har möjlighet att gå en utbildning för att lära sig förbättra 
arbetsmiljön, kunskapen kring dessa policys och sättet organisationen har implementerat dem 
verkar dock vara bristande inom avdelning C något som Sánchez-Vidal, et al, (2012) menar är 
vanligt av ett flertal anledningar. Enligt Sánchez-Vidal, et al, kan det bero på att det finns 
bristande kommunikation och informationsöverföring från högre upp i organisationen ner till 
de verksamma avdelningarna och första linjens chefer, något som verkar sannolikt i detta fall. 

 

“Jag har årsarbetstid kontra flexavtal” (Chef C, bilaga 2) 

 
Chef C och några anställda på avdelning C nämner att de även har utvecklingssamtal och 
arbetsplatsträffar (APT) på avdelningen, detta är policys som möjliggör det för avdelningen att 
ta upp frågor kring arbetsmiljön och balansen mellan yrkes- och privatliv. Majoriteten av 
respondenterna visste inte att APT och utvecklingssamtal kan ses som policys, vilket återigen 
visar på en bristande kommunikation gällande de riktlinjer och policys som faktiskt finns då 
dessa punkter är tydligt presenterade i de policydokument vi har fått tillgång till (Bilaga 3)  
 
Några riktlinjer som både de anställda och chefen på avdelning C kände till var de som gällde 
arbetstid, på denna avdelning kan de anställda välja mellan att ha årsarbetstid vilket ger en 
större frihet till de anställda eller flextid. Båda dessa valmöjligheter ger de anställda en viss 
grad av frihet att kunna anpassa arbetsdagarna efter sina egna preferenser, något som enligt 
Lockwood (2003) och Mellner, et al, (2014) främjar individernas möjlighet till att få en balans 
mellan yrkes- och privatliv.  
 

“Riktlinjer som säger att vi ska försöka jobba på dagarna och vi ska mötas 
mellan 08.30 och 16.30” (Anställd C3, bilaga 2) 

 
Enligt de anställda så finns det riktlinjer som rekommenderade att möten skulle läggas inom 
ordinarie arbetstid, något som kan vara negativt för de som föredrar att jobba kvällstid (Mellner, 
et al, 2014) men det verkar ändå vara en riktlinje som alla respondenterna på avdelning C ansåg 
vara rimliga. Några av de anställda tyckte även att det var bra att det fanns riktlinjer på 
intranätet som framhävde vikten av ledighet och tid för återhämtning (Mellner, 2015), detta är 
något som ofta segmenterare anser är bra då externa begränsningar främjar deras förmåga till 
en gränssättning som passar dem (Mellner, et al, 2014). 
 

“Man får ett val och sedan skriver man under” (Chef C, bilaga 2) 
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När vi frågade chef C om de anställda fick något val angående vilka riktlinjer man behövde 
följa eller inte, så tolkade denne frågan som att det endast gällde de arbetstidsavtal som fanns 
på avdelningen. Just när det gäller arbetstidsavtalen så fick man välja mellan årsarbetstid eller 
flextid och därefter skriva under de avtalet man valde. Eftersom chefen tolkade frågan så, så är 
det oklart i vilken omfattning de anställda kan välja att följa de andra riktlinjerna som 
exempelvis att gå på arbetsplatsträffarna eller inte. 

5.3.2 Normer 

“Ja, de [jobbar hemifrån]. Eftersom vi egentligen inte har någon fast 
arbetsplats där man sitter och jobbar.” (Chef C, bilaga 2) 

 
Enligt chef C så är det vanligt att de anställda jobbar hemifrån. Det kan bero på att de anställda 
på denna avdelning inte har någon fast arbetsplats, istället så jobbar de på organisationens olika 
kontor runt om i staden. Detta gör att de redan har en hög mobilitet i sitt arbete vilket gör det 
enkelt att jobba hemifrån istället för något av de olika kontoren. 
 

“Ingen förväntar sig att jag ska kunna svara på ett mail klockan 20:00 på 
kvällen” (Anställd C1, bilaga 2) 

 
Enligt de anställda så finns det inga förväntningar på att de ska vara tillgängliga utanför 
ordinarie arbetstid. Vissa väljer att lämna sin jobbtelefon på jobbet efter arbetstid för att sära 
ytterligare på hem- och jobbdomänerna.  
 

“Vissa har kanske lite svårt [att sätta gränser], vissa har känt sig utbrända 
på vår organisation, de kanske är lite i riskzonen när det är lite luddigt i 

när det tar slut, att de går hem och sätter sig och jobbar på kvällarna 
”svara på ett mail” (Anställd C2, bilaga 2) 

 
Det verkar finnas två huvudsakliga anledningar till att de anställda och chef C arbetar utanför 
ordinarie arbetstid. Den ena är att det har bildats en norm kring att de med småbarn ofta kommer 
in till arbetsplatsen senare på dagen och åker tidigare för att lämna respektive hämta barnen på 
förskola/skola och därefter jobbar ikapp de timmarna senare på kvällen när barnen sover. Den 
andra anledningen är att vissa anställda kan ha svårt att sätta personliga gränser för att sära på 
yrkes- och privatliv, något som främjas av bristen på tydliga formella begränsningar och 
tendensen till att jobba hemifrån. Samtidigt så är arbetet på avdelning C av en natur som gör 
det svårt att avgöra när det tar slut, vilket ytterligare försvårar separationen av yrkes- och 
privatliv för de som har svårt att sätta personliga gränser. Detta är enligt en anställd något som 
har orsakat utbrändhet inom avdelningen tidigare.  
 



 35 
 

“väldigt självständiga jobb så det finns egentligen ingen som kollar… Eller 
jag förväntas ju bara slutföra mina saker och vi är ju ganska långt ifrån 

enhetscheferna” (Anställd C2, bilaga 2) 

 
Ett möjligt problem som en anställd tar upp i citatet ovan är att deras arbeten är självständiga 
och de jobbar i en stödjande funktion mot andra avdelningar inom organisationen. Det leder 
till att chef C har en begränsad överblick över de anställdas arbetssituation, då det är andra 
chefer som ger de anställda arbetsuppgifterna. 
 

“den här lilla chatt-kanalen som vi har implementerat, som gör att man 
kan ha ett kort samtal utan att det är fysiskt” (Chef C, bilaga 2) 

 
Chef C är i överlag positivt lagd till de möjligheter som information- och 
kommunikationsteknologin bidrar med. Detta är något som även märks på de anställda, och i 
den grad som teknologin förväntas användas. Bland annat så framhäver chef C gruppens chatt-
kanal i Microsoft Teams som gör det lätt för avdelningen att kommunicera med varandra, både 
genom text, samtal och videosamtal. Detta är något som även sparar resurser i 
kommunikationen som sker inom organisationen, då de istället för att ha fysiska möten som 
kräver en del restid kan mötas digitalt med hjälp av teknologin.  
 

“Många kanaler [...] man ska vara tillgänglig på [...] sms, e-post både på 
telefon och datorn, Microsoft Teams, det finns liksom en chatt i Team, det 

finns Skype i teams, du har folk som ringer, folk som dyker upp, ja det finns 
väldigt många vägar att nå en på” (Anställd C1, bilaga 2) 

 
En anställd menar att det finns för många kanaler som de anställda förväntas vara tillgängliga 
på i dagsläget, även om förväntningarna inte finns utanför ordinarie arbetstid. Totalt så räknar 
denna anställda upp sex olika kanaler som den anställda kan/bör vara tillgängliga på. Att 
konstant hålla sig uppdaterad på samtliga dessa kanaler kan uppfattas som tidskrävande, och 
det kontinuerliga arbetet kan avbrytas ofta vilket sänker den totala produktiviteten (Stich, 
Farley, Cooper & Tarafdar, 2015) 

5.3.3 Chefens påverkan 

“Jag tror att som chef sänder det fler illa signaler om man jobbar utanför 
tider. Det kan finnas en press att man ska göra det [...] vilket det inte finns 

eller är uttalat” (Chef C, bilaga 2) 

 
Chef C jobbar hemifrån efter ordinarie arbetstid, ofta efter nio på kvällen, detta är främst för 
att chef C har småbarn. Genom att lägga upp sina arbetstider på detta sätt får chefen möjlighet 
till att träffa sina barn i högre grad samtidigt som hen fortfarande kan få arbetet gjort. Hen inser 
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att det kan skicka dåliga signaler till sina anställda då hen jobbar utanför arbetstider, då det kan 
bilda en press eller förväntning på att de anställda också ska göra det, men chef C betonar att 
det inte finns det. Detta är i linje med det Derks, et al (2015) säger i sin studie, och att chefer 
därmed bör vara försiktiga med hur de agerar så att de inte oavsiktligt skapar förväntningar 
som hotar personalens balans mellan yrkes- och privatliv. 
 

“När jag då mailar ut till min grupp [...] på kvällen så kanske det sätter en 
stress [...] Det finns ingen förväntan från mig att de ska läsa och svara på 
det i samma stund. Men det kan ju fortfarande, som mottagare när man får 

ett mail 12 på natten” (Chef C, bilaga 2) 

 
Chef C berättar i citatet ovan att hen även brukar skicka ut mail på kvällen, vilken hen inser 
kan skapa en uppfattning av förväntningar från de anställda. Trots detta så fortsätter chef C 
skicka dessa mail, men ofta så är det bara information som går ut som de anställda inte behöver 
svara på och hen menar att de definitivt inte behöver svara på dessa mail förrän nästkommande 
dag. Faktumet att chefen fortsätter att skicka mail och samtidigt säger att det inte är bra skickar 
en mixat signal till de anställda. Chefen agerar alltså på liknande sätt som chefen på avdelning 
A.  
 

“När man får ett mail 23.30 när man kommer till jobbet på morgonen, så 
ser man att chefen har jobbat till 00–01 på natten [...] inte så hållbart i 
längden [...] Men chefen kanske behöver vara lite tydligare att inte hen 

förväntar att vi ska jobba till 00.00-00.30 på natten. Det kan ju ge lite fel 
signaler när hen jobbar så sent.” (Anställd C2, bilaga 2) 

 
Även om chef C skickar ut mail och jobbar sent på kvällarna så verkar de anställda veta om att 
de inte förväntas svara eller kolla på dessa mail. Detta är något som chefen, enligt hen själv, 
tydligt har markerat så att de anställda vet om det. Trots detta så menar några anställda att chef 
C kanske bör vara tydligare med att hen inte förväntar sig att man ska jobba sent på kvällen, då 
det kan ge en signal om att man förväntas jobba kvällstid på denna avdelning.  
 

“Så länge det är i samråd med chef har jag goda möjligheter [att 
bestämma hur, var och när jag ska jobba]” (Anställd C1, bilaga 2) 

 
Som tidigare nämnt så finns det på denna avdelning en stor möjlighet för de anställda själv att 
bestämma hur de vill lägga upp sina arbetstider och var de ska jobba någonstans. Det som krävs 
för att få göra det är att föra en dialog med chef C för att få dennes godkännande. 
 

[Om chefen] “Jag tror man säger en sak “jo du måste ha balans” hit o dit, 
men samtidigt så är det självständiga jobb [...] chefen har ju en sådan roll 
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så att de ser väldigt lite av vad vi gör egentligen [...] så egentligen chefen 
kan ju bara säga ‘åh ha en balans liksom’.” (Anställd C3, bilaga 2) 

 
Det förs en ganska begränsad dialog gällande balansen mellan yrkes- och privatliv mellan chef 
C och de anställda. Dels kan det bero på att chef C har en begränsad överblick hur de anställdas 
arbetssituation och belastning ser ut då hen har endast personalansvaret medan andra chefer 
ger de anställda deras arbetsuppgifter. Förutom det så verkar uppföljningen kring balansen 
endast ske vid utvecklingssamtalet och ett uppföljningssamtal som sker totalt två gånger per 
år. 
 

[Förbättringar] “Se till så att man kan sitta överallt, att man har tillgång 
till allt man behöver [...] det kan bli småfrustration kring sådana 

teknologiska saker.” (Chef C, bilaga 2) 

 
Chef C hade gärna förbättrat den teknologiska situationen för sina anställda, eftersom de 
anställda sitter på olika kontor vid olika tillfällen så vill chefen att det ska finnas en större 
tillgång till den teknik som behövs för att det ska fungera smidigare för de anställda att arbeta 
på olika platser, exempelvis med en bättre tillgång till dockningsstationer för de bärbara 
datorerna. 

5.3.4 Gränssättning 

“Om jag har gått hem tidigare för att hämta på förskolan t.ex. Då kan jag 
ta igen det på kvällen [...] för mig är det liksom att kunna få ihop det [...] 

men då kan jag jobba heltid, då behöver jag inte gå ner på 80%” (Anställd 
C2, bilaga 2) 

 
På avdelning C så finns det både integrerare och segmenterare, något som fungerar då 
avdelningen har stora möjligheter till att jobba både när och var de vill samtidigt som dessa 
möjligheter inte är tvingande i sin natur vilket gör att de flesta individerna kan sätta sin gräns 
där de föredrar. Ett mönster som ses är att de som integrerar jobb- och privatliv, genom att 
jobba hemifrån och utanför ordinarie arbetstider, ofta är småbarnsföräldrar. Genom att själva 
kunna planera hur, när och var de ska arbeta så kan dessa individer lättare balansera just arbetet 
och livet som småbarnsföräldrar utan att behöva gå ner i arbetstid. Detta gäller både för chefen 
och de anställda. 
 

“Du har möjlighet att påverka din egen arbetstid. När du förlägger den. 
Det är en fördel” (Chef C, bilaga 2) 

 
Chef C är, som exemplifieras i citatet ovan, en tydlig integrerare av yrkes- och privatliv, detta 
är något som märks i hur hen uttalar sig positivt kring att jobba utanför ordinarie arbetstid, 
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speciellt att kunna anpassa den efter sina barns dygnsrytm ser chef C som en fördel. Även 
anställda på avdelningen tycker att det kan vara positivt att ha möjlighet att lösa mer brådskande 
arbetsuppgifter när de dyker upp istället för att låta dessa vänta, detta är något som kan minska 
deras stress. Enligt dem så är det snarare en möjlighet att vid exempelvis akuta ärenden kunna 
göra klart jobbet direkt. Att begränsa denna förmåga hade då lett till onödig väntan, enligt dem 
själva (Mazmanian, 2013). 
 

“Jag går in [på arbetsplats] och då är det 100% att jag är på arbetet. Så 
jag föredrar, jag är nog mer produktiv generellt när jag är på arbetet” 

(Anställd C1, bilaga 2) 

 

“[...] skönt att gå iväg och kanske sitta hemma. Man får oftast lite mer 
gjort då” (Anställd C2, bilaga 2) 

 
Det råder lite olika åsikter på avdelning C gällande preferens om att jobba hemifrån eller på 
arbetsplatsen. Vissa känner att de är mer produktiva när de är på plats, samtidigt som andra 
känner att de kan få mer gjort om de jobbar hemifrån. 
 

“Och där väljer jag själv, om jag absolut inte måste ta med mig telefonen 
hem [...] då lämnar jag nästan alltid telefonen” (Anställd C1, bilaga 2) 

 

“Jag känner ingen stress med att ha tillgång till de här sakerna” (Anställd 
C3, bilaga 2) 

 
Även när det gäller att ta med sina bärbara datorer eller jobbtelefoner så finns det olika åsikter 
på denna avdelning, vilket är naturligt då det verkar finnas både integrerare och segmenterare. 
Det finns de anställda som inte känner någon press eller stress över att ta med dessa saker hem. 
Andra däremot känner att om de tar med teknologin hem så hade de känt sig stressade över 
tillgängligheten eller att de har svårt att låta bli att kolla e-mail och liknande, därför så är det 
många som väljer att inte ta med sig telefonen eller datorn hem. 
 

“Att kolla mail kl. 22 på kvällen det är ju bara fånigheter om man inte 
tänker gå upp och jobba [...] jag tar inte upp det förrän jag vet att jag ska 

göra något aktivt åt det. Det finns ingen idé att bara ligga och ‘stacka 
information’” - Anställd C3 
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En metod som en av de anställda använde sig utav för att ändå placera en gräns trots att den 
tog med sig dator och telefon hem, var att om hen inte tänkte sätta sig och arbeta så var det bara 
onödigt att kolla e-posten och eventuellt stressa upp sig. 

5.4 Avdelning D 

5.4.1 Policys, regler och riktlinjer 

“De som har flexarbetstidsavtal, de kan komma senast 09:00 och gå 
tidigast 15:00, men man ska vara här mellan 09:00 och 15:00. Men de som 

har årsarbetstid, vilket är majoriteten, de jobbar hur och när de vill 
egentligen” (Chef D, bilaga 2) 

 
Det finns endast en begränsad kunskap på avdelningen kring vilka policys som finns inom 
organisationen. Chef D nämner de olika arbetstidsavtalen och de regler som finns kring dem 
som de främsta policys som finns. På avdelning D kan de anställda välja mellan årsarbetstid 
eller flextid, där flextid är mer begränsat då den anställde måste vara på plats inom vissa tider 
och utöver det har två timmar flex före och efter dessa utsatta timmar. Årsarbetstiden å andra 
sidan är mycket mer fritt, där förväntas man arbeta i genomsnitt 40 timmar per vecka men kan 
ligga plus 200 timmar eller 100 timmar minus som en kompensation för periodbaserade 
skillnader i arbetsbelastning. 

 

“Flextid, jobba hemifrån [...] årsarbetstid” (Anställd D1, bilaga 2) 

 
Även bland de anställda så är det främst arbetstidsavtalen som nämns som de officiella policys 
kring balansen mellan yrkes- och privatliv. Förutom flextid och årsarbetstid så nämner de också 
möjligheten att jobba hemifrån som en policy.  
 

“Arbetsplatsträffar (APT), var tredje månad där vi går igenom de 
arbetsförutsättningar kring vad man gör, hur balansen är, både i jobbet 

och privat” (Chef D, bilaga 2) 

 
Från det empiriska underlaget så har vi kunnat urskilja fler policys inom avdelningen. Främst 
så gäller dessa involveringen och kommunikationen med de anställda gällande balansen mellan 
yrkes- och privatliv, detta sker genom utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar och 
arbetsplatsträffar. Dessa tre forum benämns även i de officiella policys som organisation CDE 
(bilaga 3) har, dessa möjliggör en dialog både mellan chef och en enskild anställd men även på 
gruppnivå inom avdelningen. 
 

“Vi har två dagar på oss att svara [på mail]” (Anställd D1, bilaga 2) 
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Enligt en anställd så har de två dagar på sig att svara på e-post, detta kan tolkas som en riktlinje 
som styr hur tillgängliga de anställda förväntas vara. 

5.4.2 Normer 

“Oskriven policy att man inte mailar kvällstid och efter arbetstid, och att är 
man ledig så är man” (Chef D, bilaga 2) 

 
Enligt chef D i citatet ovan så finns det en oskriven policy på avdelningen att man inte ska 
skicka ut e-post efter arbetstid eller kvällstid, för när man är ledig så ska man vara ledig. Hen 
menar att främst så handlar det om att visa respekt för varandra, och att har man det så krävs 
det inte formella regler kring att skicka e-post utanför arbetstid. Detta visar på att chefen ställer 
en stor tilltro till den effekt och påverkan som normer kan ha för att styra beteendet hos de 
anställda, både Mazmanian (2013), Kreiner (2006) och Derks, et al (2015) menar att normer 
påverkar beteendet hos de anställda. Genom att uppmuntra normer som främjar respekt för 
varandra så förbättras villkoren för att de anställda ska kunna hitta en balans mellan yrkes- och 
privatliv. 
 

[Mail utanför arbetstid] "Främst är det för att man inte hinner göra det på 
de åtta timmarna man är på jobbet [...] så det kan hända att jag sitter på 

kvällen och svarar eller skriver och skickar mail [...] Men jag begär inte att 
någon läser förrän dagen efter” (Anställd D3, bilaga 3) 

 
 
Chef D menar att hen förväntar sig ett svar på e-post dagen efter att hen har skickat det när det 
kommer till hens anställda. När det kommer till de anställda på avdelning D så skickar en del 
av dem e-post utanför ordinarie arbetstid, anledningen till detta kan vara att de svarar på e-post 
de får från de avdelningar som de arbetar för, men en annan stor anledning är att de helt enkelt 
inte har hunnit svara på e-post under dagen och därför svarar de anställda på e-posten på kvällen 
hemifrån istället. Det finns dock ingen förväntan på att någon ska svara på e-posten samma 
kväll. Inte heller de anställda har förväntningar på att någon ska läsa deras mail utanför 
ordinarie arbetstid, utan gör det mest i fall där de inte hinner göra klart jobbet under ordinarie 
arbetstid.  
 

“[...] man själv kan jobba hemifrån när man vet att man har en heldag utan 
möten och man känner att man behöver ta igen lite. Så blir det ett sätt att 

stänga ut sig lite, kommer man [till kontoret] så finns det alltid 
distraktioner” (Anställd D3, bilaga 2) 
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Enligt både anställda och chefen på avdelningen D så är det vanligt att man blir distraherad när 
man är på kontoret, ofta genom att individer avbryter arbetet för lite småprat eller för att ställa 
en snabb fråga. På grund av dessa distraktioner så arbetar några hemifrån ibland för att ha 
möjligheten att jobba ostört och därmed vara mer produktiv. 
 

”Våra avdelningsträffar och liknande har vi nu kört lite såhär som hybrid. 
Man kan både komma till avdelningsträffen i en lokal där vi står och pratar 

om grejer eller så kan man följa det via livestream eller se det efteråt” 
(Chef D, bilaga 2) 

 
Nuförtiden är det möjligt att medverka på arbetsplatsträffarna digitalt, både direkt eller i 
efterhand. Chef D har använt sig utav teknologi för att filma arbetsplatsträffarna och 
direktsända det för de anställda, så de anställda kan välja att deltaga fysiskt eller digitalt 
samtidigt som arbetsplatsträffen sker och ställa frågor på de digitala plattformarna. De kan även 
välja att se videon från arbetsplatsträffen i efterhand även om detta minskar förmågan att delta 
aktivt i den dialog som ska ske vid dessa tillfällen. Samtidigt ökar det den personliga autonomin 
något som är positivt för individers balans mellan yrkes- och privatliv (Mellner, et al, 2014). 
 

“Vill vi jobba hemifrån eller efter arbetstid så är det superlugnt, men det är 
inget som vi förväntas göra heller, utan det är helt upp till var och en. Till 
vissa passar det jättebra, andra vill verkligen inte ens ta med mobiltelefon 

eller dator hem” (Anställd D2, bilaga 2) 

 
På avdelning D så förekommer det att de anställda jobbar hemifrån, något som chef D inte har 
några problem med då det är enkelt att använda sig utav de digitala plattformarna för att 
kontakta de anställda. Enligt en anställd så finns det möjlighet att jobba hemifrån men det är 
inte något som förväntas eller krävs av dem. Något som bekräftas av en annan anställd som 
menar att hen väldigt sällan jobbar hemifrån. 
 

“Väldigt mycket att man ska se till att saker blir gjort men hur, var och när 
är inte viktigt alls” - Anställd D 

 
En anställd menar att det är vanligt att kollegorna jobbar hemifrån utanför ordinarie arbetstid, 
även om det kanske inte är många timmar åt gången så tror hen ändå att det kan bli en hel del 
timmar varje vecka. Chef D verkar inte tycka att detta är ett problem, hen anser att man har 
möjlighet att styra sin egen arbetstid så vill den anställde arbeta senare på dagen så är det okej. 
Enligt de anställda så är det viktigast att få sina arbetsuppgifter gjorda, men det är inte viktigt 
var eller när det sker, utan det är upp till individen att bestämma själv. De upplever själva att 
det är väldigt vanligt att anställda jobbar hemifrån och i sitt resonemang så berättar de att det 
kan bli en del timmar i veckan, vilket är relativt mycket enligt de själva.  
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“Har man en god kultur och ett bra sätt att prata om det [...] att man 
lättsamt kan diskutera de här sakerna så är det också lättare att hantera 
dem så att det inte blir någonting som man inte kan prata om” (Chef D, 

bilaga 2) 

 
Chef D anser att det är viktigt att främja en arbetsmiljö där alla på avdelningen känner sig 
bekväma att diskutera vilka normer och förväntningar som finns, genom att öppna denna dialog 
gör det att arbetsmiljön blir trevligare för de inblandade parterna och är något som även stöds 
av de officiella policydokumenten (bilaga 3) för hur man ska arbeta med en hållbar arbetsmiljö.  

5.4.3 Chefens påverkan 

“Oftast så [...] avvaktar jag att svara tills det är arbetstid även om jag ser 
mailet. Bara för att kulturmässigt jobba med att vi inte kommunicerar hur 

eller när som helst” (Chef D, bilaga 2) 

 

“Jag tror att chefen är övertillgänglig ibland [...] chefen är hemma och 
vabbar men om det är något så är hen tillgänglig” (Anställd D1, bilaga 2) 

 
Chef D försöker att inte skicka ut eller svara på e-post utanför arbetstid då hen anser att det kan 
skicka dåliga signaler till de anställda, samt för att hen vill fostra en kultur på avdelningen där 
kommunikation utanför ordinarie arbetstid inte är lämpligt. Samtidigt så läser och svarar chef 
D på e-post utanför ordinarie arbetstid även om hen försöker ställa in så att e-posten inte skickas 
ut förrän under arbetstid följande vardag. De anställda inser att deras chef ofta arbetar och är 
tillgänglig utanför arbetstid, vilket antagligen påverkar den kultur som chefen vill främja i 
motsatt riktning. Det vill säga att det ses som acceptabelt att arbeta och kommunicera utanför 
ordinarie arbetstider. Detta är något som stöds av Derks, et al, (2015) som menar att chefen 
ofta har en större påverkan på anställda än de anställda har sinsemellan. 
 

“Sedan om man tittar på min chef så vet jag att jag får svar oavsett om jag 
mailar sent en vardag eller på en helg till exempel och det är ju [...]” 

(Anställd D2, bilaga 2) 

 
De anställda vet att deras chef anser att de inte ska svara på e-post utanför arbetstid, men 
samtidigt så vet de att chef D svarar på deras e-post oavsett om de skickar det sent på kvällen 
eller under helgen. Det gör att chefen skickar dubbla signaler till de anställda huruvida de 
förväntas vara tillgänglig via e-post utanför arbetstid, denna osäkerhet gör att de anställda måste 
fråga sig om de ska göra som chef D gör eller det hen säger. 
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“[...] väldigt fritt. Frihet under ansvar.” (Chef D, bilaga 2) 

 
Chef D försöker låta de anställda jobba fritt, men inser att det måste ske under ansvar. Detta 
verkar hen ha kommunicerat ut tydligt till sina anställda, då ett flertal av dem har uttryckt att 
de har möjlighet att planera sina arbetsdagar väldigt fritt så länge de fortfarande får sina 
arbetsuppgifter avklarade. 
 

[Inför APT] “Jag hade ingen punkt som de inte redan visste om. Så fort jag 
kan kommunicera så kommunicerar jag det via den plattformen [...] det gör 

också att APT kan användas mer för att diskutera” (Chef D, bilaga 2) 

 
Chef D vill att det ska vara tydligt vad som kommer tas upp på de kommande 
arbetsplatsträffarna, därför kommunicerar hen ut de punkter som kommer tas upp via en av de 
digitala plattformar som används på avdelningen. Enligt chefen gör detta att de anställda har 
tid att förbereda sig inför mötet och tiden på själva mötet kan användas mer effektivt och fler 
diskussioner kan ta plats. 
 

[Nackdel med teknologi] “därför prioriterar jag ändå enskilda möten som 
jag har med varje medarbetare [...] ju mer information som hamnar i de 

digitala plattformarna, desto mindre naturliga beröringspunkter, när man 
stämmer av allting digitalt” (Chef D, bilaga 2) 

 
Den personliga kontakten är en viktig aspekt för chef D, därför försöker hen ofta organisera 
fysiska möten istället för att bara träffas digitalt. Detta är något som hen anser är en av de 
största nackdelarna med den moderna information- och kommunikationsteknologin, och hen 
försöker därför aktivt arbeta för att inte förlora den personliga kontakten. 
 

“Det tänker jag är en förbättring i att inte tänka ’one size fits all’ i någon 
av de här lösningarna, utan att ha de här individuella samtalen” (Chef D, 

bilaga 2) 

 

“Kommunikationen [balans mellan yrke och privatliv] är ganska tydlig [...] 
hen säger till en och påminner en helt enkelt” (Anställd D3, bilaga 2) 

 
Mycket av chef Ds påverkan när det kommer till just balansen mellan yrkes- och privatliv 
härstammar från hens uppfattning att det inte finns någon universell lösning, istället menar hen 
att arbetssättet måste anpassas efter varje individ. Detta stöds även av Mellner, et al, (2014) 
som menar att möjligheten för en personlig gränssättning är nödvändigt för att individen ska 
hitta en balans mellan yrkes- och privatliv. Därför sker mycket av arbetet med balansen mellan 
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yrkes- och privatliv just i de personliga och individuella samtalen mellan chef D och de 
anställda, något som stöds av uttalanden från både anställda och chef.  

5.4.4 Gränssättning 

”Ibland så måste man koncentrera sig jättemycket och då kanske jag inte 
jobbar hemifrån men jag kanske jobbar [...] någon annanstans för att 

kunna koncentrera mig på en viss arbetsuppgift” - Chef D 

 

“För mig är det en flexibilitet i livet att kunna göra det [jobba hemifrån]” - 
Chef D 

 
På avdelning D finns det både integrerare och segmenterare bland de anställda. Chef D ligger 
mer åt integrerare på spektrumet även om hen förstår att inte alla föredrar att arbeta så vilket 
gör att hen uppmuntrar till ett väldigt individuellt arbetssätt hos sina anställda. En aspekt som 
gör chef D till en integrerare är att hen jobbar hemifrån ibland för att vara mer produktiv, detta 
visar att hen inte upplever det som ett problem att blanda hem och arbetsdomänerna utan 
snarare en möjlighet. 
 

[Telefonsamtal och mail utanför arbetstid] “Jag är lite nyfiken tror jag [...] 
ibland kan det vara något som är lite bråttom [...] det kanske är en gång av 

20 som man måste svara direkt” (Anställd D1, bilaga 2) 

 
Även en del av de anställda ser möjligheten att jobba hemifrån som en fördel, och även att man 
är mer rörlig i arbetet nu ses som positivt. Med rörlig menas då att de kan jobba på olika platser 
och tider. De ser också att användningen av informations- och kommunikationsteknologi har 
ökat med året, vilket en anställd upplever som positivt. En annan anställd upplever även detta 
som en möjlighet att kunna bestämma själv och därmed kunna få en passande balans mellan 
arbete och privatliv. Det visar sig sedan att majoriteten av de anställda på avdelning D svarar 
på eller läser e-post utanför ordinarie arbetstid, de menar att det är deras egna val och inte något 
som förväntas från arbetsgivarens sida.  
 

“på min tidigare arbetsplats hade jag ju i början ingen VPN så jag kunde 
inte jobba utanför arbetslokalerna. Nu när jag tänker tillbaka så var det ju 
bra. [...] Men nackdelen är väl när det blir så här mycket vissa dagar. Då 

blir det att man får sitta kvar på jobbet istället och klockan blir väldigt 
sent” (Anställd D3, bilaga 2) 

 
Enligt en anställd så var det positivt när hen inte hade tillgång till VPN på en tidigare 
arbetsplats, vilket gjorde att hen var tvungen att jobba på arbetsplatsen. Det var positivt då detta 
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innebar att individen inte kunde ta med sig arbetet hem, samtidigt så menar hen att om man väl 
hade mycket att göra så var man tvungen att sitta kvar på kontoret och jobba sent. Detta är ett 
tydligt exempel på att segmenterare kan föredra konkreta begränsningar i form av regler eller 
teknologi för att sära på yrkes- och privatliv, något som Mellner, et al, (2014) tar upp. 
 

[Arbete utanför ord. arbetstid] “Det tar ju tid från privatlivet så klart, men 
samtidigt så kan det ju vara en stressfaktor att ha de sakerna ogjort på 

jobbet [...] Välmåendet kan ju öka ändå tänker jag. Sedan måste man hitta 
en vettig balans på det också, det går ju inte konstant att vara uppkopplat 

mot jobbet heller” (Anställd D2, bilaga 2) 

 
Några anledningar till att personerna på avdelning D gillar möjligheten att jobba hemifrån eller 
utanför är dels avståndet från jobbet som gör att det kan vara mer tidseffektivt att jobba 
hemifrån om inte några möten hemifrån då restiden. Även småbarn nämns som en anledning, 
möjligheten att åka för att hämta barnen på dagis och spendera mer kvalitetstid med dem och 
sedan jobba ikapp de timmarna på kvällen är positivt för många av de småbarnsföräldrar vi 
intervjuat. Ibland finns det arbetsuppgifter som agerar som en stressor för den anställda, därför 
kan det vara skönt att göra klart denna på kvällen och därefter slippa tänka på den istället för 
att låta den vara kvar till nästa arbetsdag. 
 

“Om man har några timmar över på flexen så kan man gå lite tidigare på 
fredagen [...] och jobba igen sen. Så det är bra på det sättet, flextid tycker 

jag är bra” (Anställd D1, bilaga 2) 

 

“Man vill ju helst hålla sig till arbetstiderna så att man verkligen kan 
släppa arbetsrelaterade frågor så att säga” - Anställd D3 

 
Enligt en anställd så är det skönt att kunna jobba några extra timmar ibland för att istället gå 
hem någon timme tidigare någon annan dag. Samtidigt så säger en annan anställd att hen helst 
håller sig till de officiella arbetstiderna så att när dessa tar slut kan den anställda helt släppa 
arbetsrelaterade frågor. Detta är bevis på att personer har olika preferenser när det gäller 
gränssättningen mellan yrkes- och privatliv. Det är därmed viktigt att individer får möjlighet 
att själva sätta sin egen gräns, så att den får en så optimal personlig gräns som möjligt mellan 
de olika domänerna, något som stöds av Mellner, et al, (2014) 

5. 5 Avdelning E 

5.5.1 Policys, regler och riktlinjer 

I avdelning E så finns en generell okunskap om de regler och riktlinjer som finns kring balansen 
mellan arbete och privatliv. Även om chefen själv tycker att hen besitter relativt bra kunskap 



 46 
 

om de övergripande regler och riktlinjer som finns så har de anställda låg kunskap i förhållande 
till chefen. Trots detta så beskriver de anställda att arbetsplatsträffar (APT), månadsvisa 
utvärderingar och utvecklingssamtal finns, vilket även står i de övergripande policys. Det 
verkar alltså finnas en brist i kommunikationen kring chef och anställda kring vilka regler och 
riktlinjer som finns och hur dessa praktiskt arbetas med. Återigen är kommunikation viktigt för 
att få en så positiv effekt som möjligt kring de policys som finns (Sánchez-Vidal, 2012). 
 

”[...] har ju något som vi kallar årsarbetstid, så det gör att när vi jobbar är 
det väldigt fritt” (Chef E, bilaga 2) 

 
Gällande policys i avdelning E så menar chefen att de övergripande regler och riktlinjer är 
relativt allmänna och generella, speciellt relaterade till den anställningsform som de anställda 
använder sig av (årsarbetstid). Samtidigt så menar hen dock att det finns olika styrmedel som 
tydligt behandlar frågor som berör balansen mellan arbete och privatliv. Exempel på sådana 
medel är en kompetensstyrningsmodell och en arbetsenkät som uppmärksammar denna balans 
och ger chefen en möjlighet att få en överblick om de anställdas situation. Praktiskt så bidrar 
dessa med frågebatteri som chefen kan ställda till sina anställda för att få en överblick och insyn 
i hur arbetssättet fungerar för de anställda. Även om detta tycks vara formella medel så är det 
inte något som står i de övergripande regler och riktlinjer som vi har fått av organisationen, 
vilket antingen kan betyda att detta är något som chefen själv har tagit fram eller så har hen 
tillgång till mer information om de befintliga policys i organisationen. Oavsett så verkar chefen 
ha stor kunskap om de befintliga policys som finns, vilket kan tyda på att hen även stöttar dem. 
Enligt Sánchez-Vidal (2012) leder detta till en positivare effekt. 
 

”Regler och riktlinjer… Jag har väl sett dom någonstans, men det är väl 
mer att jag är upplyst om att de finns” (Anställd E1, bilaga 2) 

 

”Jag visste nog inte ens att det fanns en sådan separat riktlinje. Sedan 
pratar vi ju om de frågorna på utvecklingssamtal och sådant”  

(Anställd E2, bilaga 2) 

 
Vid en närmare analys av de anställdas uppfattning och kunskap om de regler och riktlinjer 
som finns så är kunskapsnivån väldigt varierande. Övergripande så ändå de anställda uppleva 
att balansen mellan arbete och privatliv vara något som de förs en dialog om, dock så vet de 
inte huruvida formellt styrt denna dialog är, vilket torde försvåra deras påverkan på denna 
dialog och eventuella utvecklingsmöjligheter. Att de policys utvecklas som en konsekvens av 
en pågående dialog är någon som Sánchez-Vidal, et al (2012) beskriver som väldigt viktigt för 
att effektiviteten av dessa policys ska öka. 
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”Mycket kommer ju liksom från centralt håll så får vi finna oss i det.” 
(Anställd E3, bilaga 2) 

 
Några anställda ger till och med tydliga exempel på att deras uppfattning är att de inte har 
möjlighet att påverka dessa regler och riktlinjer som finns i dagsläget, detta trots att de är 
väldigt övergripande och generella. I realiteten så finns det mycket rum för utveckling och 
förbättring genom dialog mellan chef och anställda, men bristen på kommunikation mellan 
chef och anställd förhindrar alltså detta.  

5.5.2 Normer 

På grund av arbetsformerna flexibla natur så finns det en norm att arbeta hemifrån och i vissa 
fall även utanför arbetstid. Men även om arbetsformen är nästan densamma som på många 
andra avdelningar så verkar det ändå finnas en norm på denna avdelning att inte arbeta hemma 
utanför arbetstid i lika hög grad. Detta trots att chefen är relativt liberal med hur de anställda 
får jobba.  
 

”Normen är inte att vi ska jobba, vi ska inte vara tillgängliga dygnet runt, 
vi ska inte… och det finns inte som förväntan heller, det tycker inte jag, 

men att det är viktigt att prata om det” (Chef E, bilaga 2) 

 
Enligt chefen på avdelning E så finns det ingen norm om att vara tillgänglig utanför ordinarie 
arbetstid, men ändå upplever hen att de flesta jobbar hemifrån på kvällar och helger. Samtidigt 
så belyser hen vikten med att föra en dialog om dessa förväntningar, vilket skulle kunna fungera 
som ett styrmedel i en så pass liberal arbetsplats. Hen upplever även att detta snarare är en 
frihet att styra sina egna tider än ett eventuellt problem för balansen mellan arbete och privatliv.  
 

[Ang. jobba hemifrån] ”Men ser jag istället till mina kollegor tillika 
uppdragsgivare, dvs. chefer på alla nivåer i kommunen så är det mer regel 
än undantag [...] jag får ju mail från dem vid alla möjliga konstiga tider” 

uppdragsgivare (Anställd E1, bilaga 2) 

 
En anställd är dock tydligt emot normen att arbeta utanför arbetstid. Hen beskriver sig själv 
vara emot att arbeta utanför arbetstid och hen kan enkelt placeras in i kategorin segmenterare. 
Hen känner sig inte heller påverkad av den nuvarande norm som finns utan jobbar på ett sätt 
som är passande, på ett sätt som ger hen en bra balans mellan arbete och privatliv. Denne 
anställde ser de negativa konsekvenserna i att arbeta hemifrån utanför ordinarie arbetstid och 
är mån om sina kollegor och chefer genom att hen helst vill se en förändring. Hen menar att 
dessa normer, lik Mazmanians studie (2013), kan leda till negativa konsekvenser för balansen 
mellan arbete och privatliv.  
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”Alltså att till exempel slutföra någonting, ägna en halvtimme åt det när 
man kommer hem, sånt tror jag många gör” (Anställd E2, bilaga 2) 

 
Andra anställda beskriver, precis som chefen för avdelning E berättade, att det finns en norm 
om att arbeta hemma, även om det bara är en liten stund på kvällen. De anställda är dock väl 
medvetna om de risker som finns med en sådan typ av norm. Exempelvis menar de på att 
gränserna blir mer flytande än vad vissa klarar av, samt att tillgängligheten ökar markant om 
man väljer att ta hem dator och mobiltelefon. De belyser dock att dessa problem inte rör dem 
själva, utan snarare att det är eventuella problem för andra kollegor.  
 

[Arbeta hemifrån] “Det händer. Men då är det ju på arbetstid man gör det, 
inte utanför arbetstid, just eftersom arbetsplatsen är mer flexibel nu.” 

(Anställd E3, bilaga 2) 

 
Trots den frihet som finns på arbetsplatsen så upplever de flesta av de anställda vi pratar med 
att de i sällan jobbar utanför ordinarie arbetstid. Vanligare är att de arbetar hemifrån, men då 
under ordinarie arbetstid. En förklaring kan vara att chefen på denna avdelning är noggrannare 
med att inte skicka ut e-postmeddelanden utanför ordinarie arbetstid, utan väntar istället till 
nästa dag i dessa fall. Så, även om det finns en norm med att man är fri att arbeta hur man vill 
så har de anställda anpassat bra till denna norm och har hittat en bra balans mellan arbete och 
privatliv enligt dem själva. Normerna verkar ha medfört sig relativt låg press på de anställda 
att agera på ett speciellt sätt, i motsats till vad Barber och Santuzzi (2014) beskriver ofta är 
fallet med sociala normer.  

5.5.3 Chefens påverkan 

Som tidigare nämnt så har chefen på avdelning E valt att ha en relativt fri arbetsplats med 
möjligheter för de anställda själva att utforma en passande balans mellan arbete och privatliv. 
För att motverka för stor påverkan från chefens sida så har hen valt att vidta åtgärder för att 
inte skapa för starka normer kring saker som kan skapa förväntningar, t.ex. genom att inte 
skicka ut e-postmeddelanden utanför ordinarie arbetstid.  
 

”Skulle vi ha det striktare, säg att vi har en regel som säger att man inte får 
jobba utanför arbetstid, det skulle göra vår arbetstid lite stelbent”  

(Chef E, bilaga 2) 

 

”Annars så tycker jag att det är väldigt tydligt att det är en fråga att prata 
om. Att den balansen är superviktigt för att man ska må bra på jobbet och 

må bra privat tänker jag.” (Chef E, bilaga 2) 

 



 49 
 

Chefen på avdelning E är väldigt tydlig med hur hen väljer att påverka sin avdelning i 
förhållande till de policys som finns i dagsläget i organisationen. Hen upplever att denna typ 
av tolkning krävs för att inte göra arbetstiden och arbetsplatsen för stelbent. Genom detta så 
anser hen alltså att denna typ av arbetssätt behövs för att skapa möjligheter för de anställda att 
arbeta på ett sätt som passar dem. Utöver detta så behåller hen kontroll på de anställdas balans 
mellan arbete och privatliv genom att föra en öppen dialog med sina anställda kontinuerligt. I 
grund och botten så stöttar hen därmed organisationens övergripande policy och applicerar 
denna praktiskt med sin egen tolkning. I likhet vad De Cieri, Holmes, Abbott & Pettit (2005) 
har kommit fram till så väljer hen att ha en arbetsmiljö som gör det möjligt för de anställda att 
själva anpassa sig och skapa en bra balans mellan arbete och privatliv. Genom samtalen så får 
hen en uppfattning om vad deras behov är och kan eventuellt arbeta vidare med det. Resultatet 
blir en övergripande bra praktisering då många av de anställda är nöjda med sin situation, även 
om vissa anställda ser risken i denna typ av frihet.  
 

“det finns ju inte en suck för chefen att ha någon koll på vad vi håller på 
med allihop” (Anställd E1, bilaga 2) 

 
Hos de anställda finns det dock olika uppfattningar om hur chefens påverkan hjälper till att 
förbättra deras balans mellan arbete och privatliv. En anställd menar på att arbetsplatsens 
upplägg försvårar chefens påverkan väldigt mycket, vilket gör att de åtgärder som chefen tar 
till med inte gör någon nytta eftersom hens insikt i arbetet är mycket begränsad. Dessutom så 
menar vissa att chefen allmänt inte har så bra koll som hen själv upplevs ha. Enligt De Cieri 
(2005) skapar detta problem när cheferna inte har rätt verktyg eller information att utveckla 
effektiva strategier för att förbättra de anställdas balans. Sedan kan det också vara en allmänt 
negativ inställning till dessa strategier från den anställde, även om chefen har rätt verktyg och 
information. Dessvärre så resulterar detta i samma sak; att strategierna blir mindre effektiva.  
 

 ”Att man hör den dialogen för att hitta en jämn arbetsbörda och sådana 
saker. Det diskuteras ju hela tiden” (Anställd E2, bilaga 2) 

 

”Ja, det har varit en del situationer som vi verkligen har behövt prata om 
sådana saker så att det har jag verkligen… Det har varit jättebra.” 

(Anställd E3, bilaga 2) 

 
Allmänt så finns det en positiv respons på chefens arbetssätt för att ge anställda möjligheten att 
få en passande balans mellan arbete och privatliv. Den dialog som förs av chefen uppfattas av 
många anställda som effektiv och positiv. De anställda verkar även uppfatta att dessa samtal 
sker någorlunda kontinuerligt och vet då om att det finns ett forum för diskussion av dessa 
frågor. Genom att hen är tydlig med att det inte finns förväntningar att skicka eller läsa e-
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postmeddelanden utanför arbetstid och att hen själv inte gör det så ger det bättre möjligheter 
för de anställda att själva forma sin arbetsplats för att skapa en passande balans.  

5.5.4 Gränssättning 

De flesta av de anställda på avdelning E kan ses som integrerare till en viss del. Det händer ofta 
att de jobbar någon timme utanför ordinarie arbetstid, men enligt dem själva så handlar det om 
att underlätta arbetsbördan inför nästa dag eller liknande. De upplever inte någon förväntan 
från deras chef. Chefen, å andra sidan, är i högre grad en integrerare än sina anställda. Ofta 
jobbar denne sent för att förbereda inför nästa dag och avlasta så att hen kan gå tidigare.  
 

”Om jag har behövt kanske sluta någon timme tidigare så kanske jag 
istället för att jobba en lång dag väljer att åka hem för att sedan jobba en 

timme på kvällen” (Chef E, bilaga 2) 

 
Generellt tycker chefen på avdelning E att det finns positiva aspekter med att integrera arbete 
och privatliv på detta sätt. Dock så berättar hen att det finns en övre gräns när det kan bli för 
mycket integrering, exempelvis om hen jobbar några kvällar för mycket. Dock så är detta ingen 
vanligt förekommande, utan för det mesta så blir det en möjlighet att kunna styra över arbetet 
och får friare tyglar när det gäller upplägget. Precis Mellner et al. (2014) skriver om så upplever 
chefen att detta arbetssätt leder till bättre mental hälsa och högre grad av arbetstillfredsställelse.  
 

”Jag är anställd för att jobba 40 timmar i veckan, då jobbar jag 40 timmar 
i veckan och ifall jag inte hinner med det de har ålagt mig att göra, det är 

inte mitt problem” (Anställd E1, bilaga 2) 

 
En anställd väljer dock tydligt att segmentera arbete och privatliv. Precis som tidigare nämnt 
har personen en stark vilja att inte integrera dessa två och ställer sig starkt emot att arbeta mer 
än vad den är anställd till. Även om personen går på samma årsavtal som de andra anställda så 
väljer hen att jobba 40 timmar i veckan för att få en balans mellan arbete och privatliv. Här 
finns en absolut fördel med att chefen på avdelning E inte kommunicerar efter ordinarie 
arbetstid, det gör att personen vet med sig om att den kan arbeta på och ha kvar sitt arbetssätt 
utan att det kommer krocka med chefens. I enighet med Kreiner (2006) så kan det argumenteras 
att chefen bidrar med de nödvändiga verktygen för att skapa en bra arbetsplats för den anställda 
genom att ge den möjligheten att få en bra balans mellan arbete och privatliv.  
 

“Det kan vara positivt [...] man kan avhandla frågor mer skyndsamt helt 
enkelt. Sedan får du ju rent krasst en längre arbetsdag. Eller du får kanske 

en timme till som du kan hantera frågor på, nu är det inte hållbart i 
förlängningen” (Anställd E2, bilaga 2) 
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De andra anställda går lite mer i chefens linje, även de ser de positiva delarna med att integrera 
arbete och privatliv, även om de samtidigt ser riskerna hos andra anställda som inte har samma 
preferenser som de själva. I likhet med chefen så ger det snarare möjligheter än risker, 
möjligheter att förbereda arbete, samla ihop till kortare ledighet eller arbeta ikapp arbete vid 
intensivare perioder. Precis som i avdelning D så har olika anställda olika preferenser och 
genom att de tillåts sätta en egen gräns så får de möjlighet till en så bra balans som möjligt 
(Mellner et al., 2014) 

5.6 Policys 
I detta avsnitt har vi gjort en innehållsanalys utifrån de officiella policys som organisationerna 
har. Avdelning A och B är från samma organisation och deras officiella policys beskrivs därför 
under organisation AB, det är lika för organisation CDE som består av avdelning C, D och E.  

5.6.1 Organisation AB 

“Handlingsplan för hälsofrämjande och långsiktigt hållbar arbetsmiljö” 
(Utdrag ur policy, organisation AB, bilaga 3) 

 

“Chefen ansvarar för att rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete följs” 
(Utdrag ur policy, organisation AB, bilaga 3) 

 
Enligt de policys som finns inom organisation AB så ska det finnas en handlingsplan för att 
bidra med en hälsofrämjande och långsiktigt hållbar arbetsmiljö (Bilaga 3). Det är chef A och 
B som enligt dessa policys har ansvaret för att de rutiner som finns för ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete följs på avdelningen. 
 
Enligt vår empiri så verkar cheferna sakna den kunskap om handlingsplanerna och de konkreta 
åtgärderna som arbetats fram på en högre nivå inom organisationen. I dessa policys så står det 
tydligt vilka nivåer av chefer som är ansvariga för att arbeta fram handlingsplaner och åtgärder 
för långsiktigt hållbara arbetsmiljöer. Enligt Sánchez-Vidal, et al (2012) så är det vanligt 
förekommande att information om policys försvinner på väg neråt inom organisationshierarkin, 
så verkar även vara fallet i organisation AB. Det kan bero på att chefer inom organisationen 
inte håller med om de policys som finns och därför till en viss grad undanhåller information 
eller undviker att arbeta med dessa policys (Sánchez-Vidal, et al, 2012). I denna organisation 
är de nuvarande policys så pass generellt formulerade att de är lätta att tolka på väldigt olika 
sätt. Dessutom så hade både chefer och anställda på avdelning A och B främst bristande 
information om vad som var en policy även om de egentligen visste om vilka policys som 
fanns, såsom APT och utvecklingssamtal utan att se dessa som policys.  
 

“Vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett 
hållbart arbetsliv.” (Utdrag ur policy, organisation AB, bilaga 3) 
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Organisationen AB anger i sin policy att en av anledningarna till att jobba för en hållbar och 
hälsofrämjande arbetsmiljö är för att de vill ses som en attraktiv arbetsgivare. Detta är något 
som Kreiner (2006) menar gör det möjligt för organisationen att rekrytera likasinnade 
medarbetare till sin verksamhet, vilket gör det lättare att hitta medarbetare som passar in på 
arbetsplatsen gällande balansen mellan yrkes- och privatliv. 
 

“Aktiv dialog mellan chef och anställda“  
(Utdrag ur policy, organisation AB, bilaga 3) 

“Tydliggöra medarbetarnas delaktighet“  
(Utdrag ur policy, organisation AB, bilaga 3) 

 
Enligt nuvarande policy så bör det även finnas en pågående, aktiv dialog mellan chef och 
anställd angående arbetssätt och balansen mellan arbete och privatliv. Till detta ingår även att 
tydliggöra medarbetarnas delaktighet i utformningen och utvecklingen av de befintliga policys 
som finns, något som enligt Sánchez-Vidal, et al (2012) kan hjälpa till att effektivisera de 
befintliga policys. Även dessa policys är relativt övergripande och öppna för tolkning, vilket 
speglas i vår empiri. Varken på avdelning A eller avdelning B finns det några uppstyrda samtal 
och pågående dialoger. På avdelning A beskrevs det att dessa typer av samtal har ökat de 
senaste åren och att de har andra typer av samtal där dessa frågor ibland tillkommer. På 
avdelning B däremot fanns en tydligare uttalad vilja från chefens sida att ha dessa pågående 
dialoger. Däremot skedde detta sporadiskt och när denna ansåg att de behövdes. Anställda 
beskrev det som att det skedde informellt vid tidpunkter som passade chefen och den enskilde 
anställde. Även när det kommer till medarbetarnas delaktighet så kände de flesta anställda att 
de hade mycket begränsad förmåga att påverka de policys och riktlinjer. Även om det fanns 
indikation på att en viss typ av dialog hölls så kände alltså de anställda att det inte fanns 
möjlighet att påverka dessa.  

5.6.2 Organisation CDE 

“Digitalisering ställer nya krav på arbetsformer och organisation” 
(Utdrag ur policy, organisation CDE, bilaga 3) 

“[Organisationens] arbetsmiljöarbete ska bidra till ett hållbart arbetsliv” 
(Utdrag ur policy, organisation CDE, bilaga 3) 

“Ständigt förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete” (Utdrag ur policy, organisation CDE, 

bilaga 3) 

 
Enligt de officiella policy-dokumenten från organisation CDE så ställer information- och 
kommunikationsteknologin nya krav på arbetsplatsen och arbetssätt hos organisationen (Bilaga 
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3). Syftet med dessa policys är att organisationen systematiskt arbetar med att förbättra både 
den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön inom organisationen, där målet är att kunna 
erbjuda de anställda ett hållbart arbetsliv. I vår empiri så nämner respondenterna inte något om 
ett aktivt och systematiskt arbete med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Om något så 
verkar detta arbete vara informellt, där chefen kanske uppmuntrar till att vara lediga utanför 
arbetstid eller att chefen vill förbättra vissa aspekter med de digitala verktygen, detta tyder på 
att första linjens chefer på de avdelningar vi har undersökt saknar de verktyg som policys är 
tänkta att bidra med. Att cheferna saknar verktyg är en konsekvens av brister i överordnades 
chefer arbete med konkretiseringen av de policys som finns. Detta fenomen är något som är 
vanligt enligt Sánchez-Vidal, et al (2012), då informationsflödet från de högre nivåerna i 
organisationen till de lägre oftast är bristfälligt, vilket kan vara medvetet från överordnade 
chefer som inte vill applicera en viss policy eller att kommunikationen inom organisationen 
brister så informationen inte når fram och därmed inte kan verkställas. 
  

“Chefen ska driva det systematiska arbetsmiljöarbetet”  
(Utdrag ur policy, organisation CDE, bilaga 3) 

“Överordnad chef följer upp att underordnade chefer är trygga i 
arbetsmiljöarbetet” (Utdrag ur policy, organisation CDE, bilaga 3) 

“arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskap [...] hur 
man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning”  

(Utdrag ur policy, organisation CDE, bilaga 3) 

 
Cheferna inom organisationen ska vara de som leder arbetsmiljöarbetet, som bland annat går 
ut på att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska enligt policy 
säkerställa att cheferna och arbetsledarna inom organisationen har den kunskap som krävs för 
att systematiskt arbeta med att förbättra arbetsmiljön, därför erbjuder organisationen en 
arbetsmiljöutbildning. Utöver detta så ska de överordnade cheferna följa upp att de 
underordnade cheferna känner sig säkra i arbetet med arbetsmiljön och att detta arbete utförs. 
På avdelningarna C, D och E sker arbetet med arbetsmiljön främst genom medarbetarenkäter, 
arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal med de anställda. Cheferna nämnde inte att de hade en 
möjlighet att gå en arbetsmiljöutbildning eller att de kunde få stöd från sina överordnade chefer 
om det behövdes. 
 

“Förebyggande insatser vilka sker i nära samarbete mellan chefer, 
medarbetare och skyddsombud” (Utdrag ur policy, organisation CDE, 

bilaga 3) 

“Föra löpande dialog med medarbetare t.ex. på APT [...] om 
arbetsmiljöfrågor, arbetsfördelning och prioritering” (Utdrag ur policy, 

organisation CDE, bilaga 3) 
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“Arbetsgivaren ska [...] se till att arbetstagarna känner till [mål för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön]” (Utdrag ur policy, organisation 

CDE, bilaga 3) 

 
Policys för organisationen arbetsmiljöarbete framhäver att arbetet ska ske i samarbete mellan 
chefer och deras anställda. De anställda ska känna till och ta fram de mål som finns gällande 
arbetsmiljöarbetet, och det ska föras en löpande dialog mellan cheferna och de anställda om 
bland annat arbetsmiljöfrågor och arbetsfördelning. Enligt vår empiri så är detta något som inte 
sker inom organisationen. Majoriteten av de anställda ansåg att de inte kan påverka de policys 
och mål som finns, i många fall så hade de anställda inte kunskap om vilka policys som fanns 
gällande arbetsmiljöarbetet och därmed i förlängning arbetet med balansen mellan yrkes- och 
privatliv. Det sker dock en dialog gällande balansen mellan yrkes- och privatliv, då ofta på 
utvecklingssamtalen. 
 

“Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter och befogenheter inte ger 
upphov till ohälsosam arbetsbelastning” (Utdrag ur policy, organisation 

CDE, bilaga 3) 

“Bemanningssystem” (Utdrag ur policy, organisation CDE, bilaga 3) 

 
I dagsläget så har organisationen formellt uttryckt i sina policys att cheferna inom 
organisationen ska se till att de anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning till följd av att 
de har för många eller omfattande arbetsuppgifter eller befogenheter. Möjligheten till att jobba 
hemifrån utanför ordinarie arbetstider, kan ses som en befogenhet som kanske kan påverka de 
anställda negativt. Enligt tidigare forskning inom området så är det inte en universell sanning 
att detta påverkar de anställda negativt, det kan istället vara en positiv aspekt av deras arbete 
att de har möjlighet att jobba hemifrån och utanför ordinarie arbetstid (Mellner, et al, 2014; 
Derks, et al, 2015). Att kunna arbeta hemifrån närsomhelst är något som även flera anställda 
har uttryckt sig positiva till. Organisationen har dock ett bemanningssystem som ska hjälpa 
cheferna att minska arbetsbelastningen hos sina anställda. Bemanningssystemet borde vara 
väldigt användbart inom avdelningarna C, D och E då dessa tenderar att ha vissa arbetstoppar 
vilket systemet borde kunna åtgärda genom att sätta in extra personal under dessa tider. Våra 
respondenter på dessa avdelningar har inte nämnt bemanningssystemet vilket gör att vi inte tror 
att detta används på dessa avdelningar, trots problemen som avdelningarna kan ha med för hög 
arbetsbelastning i vissa perioder. 
 

5.7 Emergenta kategorier 
Under våra intervjuer var det några faktorer som de anställda tog upp som de ansåg påverkade 
deras balans mellan yrkes- och privatliv. Dessa faktorer tog de anställda upp utan att vi frågade 
efter dem. Dessa kan främst kategoriseras in under arbetsfördelning och arbetsbelastning samt 
fysisk arbetsmiljö. Våra originella begrepp i den teoretiska referensramen behandlar främst hur 
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en avdelning kan påverka de faktorer, exempelvis tillgänglighet, som påverkar balansen mellan 
yrkes och privatliv. Dessa emergenta kategorier är snarare faktorer som påverkar balansen 
direkt, sen så är det med hjälp av normer, chefens påverkan och policys en avdelning kan arbeta 
med att förändra faktorer som den fysiska arbetsmiljön och arbetsbelastning. Dessa emergenta 
kategorier är svåra att förändra på kort sikt, till skillnad från våra originella kategorier, men på 
längre sikt så är dessa faktorer något kan påverkas av normer, chefens påverkan och policys. 
 
När det kommer till kategorin teknologins påverkan så har vi aktivt frågat respondenterna om 
åsikter kring teknologin, både för- och nackdelar. Vi gjorde detta då information- och 
kommunikationsteknologi är ett av uppsatsens fokus, och vi ville därmed få fram så mycket 
information av detta som möjligt. 

5.7.1 Fysisk arbetsmiljö 

Något som var gemensamt för många av de avdelningar vi intervjuade var att det var relativt 
vanligt att den fysiska arbetsplatsen kunde variera väldigt mycket. Anledningen till denna 
variation kunde vara allt från att arbetsplatsen inte erbjöd någon fast kontorsplats till att arbetets 
natur krävde att de skulle befinna sig på olika platser från dag till dag. Det kunde även vara så 
att de anställda kände sig mer eller mindre tvingade att jobba hemifrån på grund av rådande 
normer eller för att arbetsmiljön på kontoret inte gav dem möjlighet att arbeta effektivt. Denna 
variation av fysisk arbetsmiljö kan försvåra skapandet av en passande balans mellan arbete och 
privatliv både för chefen och den anställda. Chefen får en sämre överblick av den anställdas 
arbetssituation eftersom de inte alltid sitter på samma fysiska plats. De anställda får även sämre 
förutsättningar att styra över sin arbetsplats och får mindre kontroll att bestämma hur de vill 
lägga upp arbetet. 
 

“Då är jag kanske mer effektiv hemma än i arbetsplatsens dynamik som 
innebär att du blir avbruten, störd, går och fikar och sånt”  

(Anställd B2, bilaga 2) 

“så går ju folk förbi och tänker ‘ja bra att du sitter här då kan jag stämma 
av en sak’ [...] en fördel att kunna jobba på distans. Man kan liksom 

koncentrera sig på en grej” (Chef D, bilaga 2) 

 
Ovan citat ger exempel på anställda som upplever att det är bekvämare att arbeta hemifrån på 
grund av den rådande arbetsmiljön på den fysiska arbetsplatsen. Problematiken som uppstår 
vid analysen av citaten är att det är svårt att förklara detta beteende. Det går inte att förklara 
genom begreppen integration och segmentering, då det inte verkar vara ett resultat av sådana 
preferenser. En person som föredrar att segmentera arbete och privatliv borde föredra att arbeta 
på arbetsplatsen för att undvika integrering med privatliv vid arbete hemifrån (Mellner, et al, 
2014). 
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“Som det ser ut nu så delar jag rum med en kollega och vi har ett sjukt litet 
rum [...] om jag drar ut min stol [...] då kör jag in i min kollegas rygg [...] 

min kollega är ny [...] har väldigt mycket frågor. Om jag vill sitta 
koncentrerat och jobba med en fråga, typ en halvdag så kan jag nästan inte 

vara på kontoret för jag får inte det lugnet där” (Anställd E1, bilaga 2) 

 
Även en anställd på avdelning E, som tydligt kan placeras som en person som föredrar att 
segmentera arbete och privatliv, känner ett behov av att arbeta hemifrån på grund av 
arbetsmiljön. Detta är alltså ett exempel på andra faktorer som påverkar och stör balansen 
mellan arbete och privatliv. Det kan även argumenteras att detta är en faktor som är svårare att 
behandla och ta hänsyn till, både genom policys och chefens påverkan, då det snarare är ett 
resultat av både arbetsplatsens utformning och integreringen av nya resurser i företaget.  
 

“Våra arbeten innebär att du ena dagen är borta i det huset med den 
avdelningen och nästa dag så har du en avdelning som [...] Det är ingen 
som har en egen plats, ingen som har en egen stol” (Chef C, bilaga 2) 

 
Som tidigare nämnt så är ovan citat ett exempel på situationer när de anställda egentligen inte 
har något fast kontor att förhålla sig till. Chefen på avdelning C beskriver just detta, samt att 
de anställda dessutom hela tiden tvingas förflytta sig mellan olika platser då arbetet sker på 
olika kontor och avdelningar. Egentligen är detta inget problem för de anställda när det kommer 
till frågan om integrering eller segmentering, då det inte stör möjligheten att varken arbeta 
hemifrån eller arbeta på arbetsplatsen. Dock så skapar det en absens från arbetsplatsen, vilket 
både leder till att den anställda inte längre har samma kontakt med normen på arbetsplatsen 
och även en förlorad kontroll av chefen. Just detta fall skulle dock kunna tolkas som en brist 
på resurser från arbetsplatsen när det gäller att hjälpa anställda att anpassa sitt arbetssätt som 
antingen integrerare eller segmenterare (Kreiner, 2006) 
 

“man har sina kontor, och de tillfällen när vi sammanstrålar så skulle det 
vara bra om vi satt mer så att man kan ha mer interaktion. Vill man då 
vara ifred så kan man jobba någon annanstans eller om man skulle ha 

någon fredad zon eller något liknande” (Chef D, bilaga 2) 

 
En chef på avdelning D synar problemet med normen att de anställda väljer att arbeta hemifrån 
när de vill ha lugn och ro. Chefen anser det vara bättre att de anställda får möjligheten att arbeta 
i en lugnare miljö på arbetsplatsen istället för att tvingas arbeta hemifrån eller utanför 
arbetsplatsen. Med andra ord så finns det en brist på resurser som krävs för att lösa just detta 
problem. Utökade resurser hade gett de anställda fler möjligheter att arbeta på ett sätt som 
passar dem. I praktiken hade det eventuellt inneburit att de fler personer hade jobbat på 
arbetsplatsen istället för att arbeta hemma, vilket eventuellt hade skapat en annan sorts norm 
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på arbetsplatsen. Om detta hade resulterat i en resurs som hade hjälp personer som föredrar att 
integrera eller segmentera arbete och privatliv är dock svårt att avgöra.  

5.7.2 Arbetsfördelning och arbetsbelastning 

“Jag har personalansvaret för dem, men det kanske är andra i 
organisationen som ansvarar för vilka uppgifter de ska utföra [...] jag har 

inte alltid insyn i precis vad de har fått för deadlines eller för 
arbetsuppgifter” (Chef A, bilaga 2) 

 
På flera av avdelningarna så hade cheferna endast personalansvaret för sina anställda, men 
deras arbetsuppgifter stod chefer från andra avdelningar för. Detta leder till att cheferna har en 
begränsad överblick på hur de anställdas arbetsbelastning ser ut, något som bekräftas av både 
anställda och chefer. På grund av detta så blir det svårt för cheferna att hjälpa de anställda ha 
en balans mellan yrkes- och privatliv eftersom de inte kan kontrollera mängden arbetsuppgifter 
som uppdragsgivarna ger ut. Dessutom har cheferna en stor mängd anställda under sig vilket 
gör arbetet med att få en överblick ännu svårare.  
 

“Sedan är jag inte nöjd med organisationen, hur det är organiserat, när 
man är anställd av en och jobbar mot en annan” (Anställd E3, bilaga 2) 

 
Denna organisationsform gör det svårt för cheferna att styra arbetsbelastningen för sina 
anställda, vilket gör att risken, för att anställda måste arbeta extra för att hantera det och 
möjligtvis negativt påverka balansen mellan yrkes- och privatliv, ökar. Det finns en önskan hos 
de anställda att denna organisationsform förändras, så att de anställda inte längre är anställda 
av en chef och arbetar mot en annan chef. 
 

“[...] det är uppdragsgivare, inte mina chefer, som kan höra av sig med 
[arbetsuppgifter över helg/kväll] som de skulle vilja ha hjälp med” - 

Anställd D2, bilaga 2) 

 
Eftersom arbetsuppgifterna kommer från en annan uppdragsgivare än personalchefen, så är det 
oftast här påtryckningarna och förväntningarna på den anställda uppstår. Oftast så är det 
uppdragsgivarna som hör av sig utanför ordinarie arbetstider. Uppdragsgivarna kan även 
stressa upp de anställda genom att ge dem arbetsuppgifter med korta tidsfrister eller genom att 
upprepande fråga de anställda när arbetsuppgiften blir klar. Stress är något som tidigare 
forskning negativt påverkar balansen mellan yrkes- och privatliv (Lockwood, 2003; Mellner, 
et al, 2014), något som är sant oavsett om individen är en segmenterare eller integrerare 
(Mellner, et al, 2014). 
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“Det är ju ingen annan som gör vårt jobb när vi är borta, då får man jobba 
ikapp [...] Men generellt så är det mitt jobb, det växer bara om jag inte gör 

det själv” (Anställd B1, bilaga 2) 

“Det finns en arbetsmiljöenkät där vi frågar ‘jag hinner mina 
arbetsuppgifter inom min normala arbetstid” (Chef E, bilaga 2) 

 
Som ovan citat visar så finns det ett problem på avdelningarna med att ingen kan ta över 
individens arbetsuppgifter om individen i fråga är sjuk, vårdar ett barn eller på semester. Detta 
gör att denna tid, som egentligen ska vara helt arbetsfri, bara bygger upp ett lager av oavklarade 
arbetsuppgifter. Detta har en tendens att bygga upp stress över jobbet under en period som är 
menad för återhämtning eller andra aspekter av privatlivet. En anställd menar även att den 
måste jobba mer än åtta timmar om dagen för att hinna med alla sina arbetsuppgifter, ett tecken 
på att arbetsbelastningen är för hög, även i fall utan sjukdom eller annan ledighet. Chef E jobbar 
med den policy-angivna medarbetarenkäten för att kontrollera att de anställda har en lagom 
mängd arbetsuppgifter. Anställda på avdelning C menar att de borde organisera om sina 
arbetssätt så att de anställda kan täcka upp för varandra när det krävs, hen menar att de är en 
stor avdelning med många anställda så denna reservkapacitet borde ändå gå att lösa. 
 

“Vi försöker skapa arbetssätt [...] att göra listor och liksom dokumentera 
rutiner [...] det ska liksom underlätta om någon skulle bli borta av någon 

anledning” (Anställd A1, bilaga 2) 

“[chefen] försöker fördela om arbete i gruppen så att det blir mer 
balanserat” (Anställd A2, bilaga 2) 

 
På avdelning A håller de på att dokumentera rutiner och liknande för att just kunna hjälpa 
varandra om någon är sjuk, precis så som den anställda på avdelning C önskade. Nu arbetar 
dessa två avdelningar inom något olika områden, men det är ändå möjligt att man på avdelning 
C börjar arbeta för att göra arbetssättet mer homogent så att de anställda lättare kan hjälpa 
varandra. Inte bara avdelning C bör försöka arbeta med detta, utan detta är något som kan 
främja balansen mellan yrkes- och privatliv hos de anställda på samtliga avdelningar om de vet 
att deras kollegor kan hjälpa till om man är sjuk. Chef A försöker även att aktivt fördela om 
arbetet hos sina anställda om det är någon som har för mycket, detta är något som även de andra 
cheferna kan försöka göra för att främja balansen mellan yrkes- och privatliv hos de anställda. 
 

“[...] det är väldigt mycket frihet under eget ansvar. Men där är det ju 
också dialogen jätteviktig, att man känner att man kan hantera det”  

(Chef D, bilaga 2) 

“Man har ansvar att signalera om man har för mycket” (Chef E, bilaga 2) 

 
Cheferna menar att de anställda själva har ett personligt ansvar att se till att de inte jobbar för 
mycket. På många av avdelningarna är det väldigt fritt gällande var och när man arbetar, detta 
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gör att de anställda själva måste ta ett ansvar för att hantera balansen mellan yrkes- och privatliv 
så att de inte jobbar för mycket. Hos en del av avdelningarna så är arbetet av en karaktär där 
det inte finns ett tydligt slut på arbetet, därför måste de anställda själva kunna sätta den gränsen 
att de har gjort tillräckligt för dagen. Något som både chefen på avdelning B men även en 
anställd på avdelning C uttrycker är viktigt. Chef D menar att det är viktigt att ha en öppen och 
kontinuerlig dialog med de anställda så att hen kan veta om de anställda känner att de kan 
hantera den nuvarande arbetsbelastningen Även chef E betonar att de anställda har ett ansvar 
att signalera till hen om de har för mycket att göra så att hen kan hjälpa.  
 

“Det enda negativa är väl just det här att man ibland kan känna en press. 
Det finns en möjlighet att läsa mailen och då är man lite klåfingrig ibland 

och trycker igång det fastän man vet att man inte borde göra det.” 
(Anställd B3, bilaga 2) 

 
Enligt de anställda så väljer de ofta av egen vilja att jobba utanför ordinarie arbetstid, främst så 
kommer dessa krav från de själva även om det ibland finns externa krav. Därför är det viktigt 
för de anställda att själva lära sig att prioritera bort ärenden som inte är så viktiga, inklusive 
exempelvis att kolla sin e-post utanför arbetstid. Det är därmed mycket upp till individernas 
personliga ansvar för att hantera gränssättningen mellan yrkes- och privatliv, något som 
Mellner, et al, (2014) tar upp i sin studie. 
 

“Så kanske de människorna som har lite höga krav och höga krav på sig 
själv kanske [arbetssättet] inte är så jättebra” (Anställd C2, bilaga 2) 

 
En del anställda menar att det är just de egna kraven på sina egna prestationer som kan ställa 
till problem när det kommer till balansen mellan yrkes- och privatliv. Om individen har alltför 
höga krav på sig själv eller är en perfektionist så möjliggör det att arbetet aldrig tar slut för 
individen vilket gör att yrkeslivet tar en alltför stor plats jämfört med privatlivet. De anställda 
och cheferna måste därför arbeta med att de krav som ställs är realistiska och uppnåbara. 
 

“[Nackdelar med att jobba utanför ord. arbetstid/hemifrån] man får väl 
inte möjligheten att återhämta sig eller släppa saker, det bär man med sig 

hela tiden” (Anställd D3, bilaga 2) 

 
En aspekt som har kommit upp i empirin, är behovet de anställda har av återhämtning. Några 
anställda menar att genom att jobba hemifrån och utanför ordinarie arbetstid så blir det som att 
de anställda jobbar alltid och aldrig, vilket gör att de anställda aldrig får möjlighet för 
återhämtning. Återhämtning är viktigt för att anställda inte ska drabbas av 
utmattningsdepression (utbrändhet), enligt Mellner (2015) så är den psykologiska 
bortkopplingen av arbetet viktig för att individen ska ha en balans mellan yrkes- och privatliv. 
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Det är just denna psykologiska bortkoppling av arbetet som minskar när man arbetar utöver 
den gränspreferens man har, och därmed minskar återhämtningen och risken för utbrändhet 
kan öka. 

5.7.3 Teknologins påverkan  

I detta avsnitt kommer vi ta upp några av de synpunkter som respondenterna har kring 
teknologin i verksamheten samt några för- och nackdelar med teknologin.  
 

”Det borde ha påverkat mig mycket mer men det är ju… Jag jobbar i en 
organisation där vi inte riktigt klarar av att utnyttja teknologin riktigt.” 

(Anställd A4, bilaga 2) 

 
Enligt en anställd på avdelning A så använder sig organisation AB inte utav den teknologi som 
finns fullt ut. Hen anser att det finns fler fördelar som teknologin kan bidra med, men som 
avdelning A inte implementerat än eller aspekter av teknologin som inte utnyttjas till sin fulla 
kapacitet, hen gav dock inte några exempel på vad detta kunde vara. 
 

“man sparade alla mail i utkorgen och skickade dem på måndag morgon. 
Då fick du 20 mail istället i en klump” (Chef C, bilaga 2) 

 
Chef C jobbade tidigare i en organisation som hade en officiell regel att e-post inte skulle 
skickas kvällstid eller på helgen. Problemet blev då att man istället fick 20 e-post på en gång 
direkt på morgonen följande arbetsdag, då personerna fortfarande skrev dessa e-post men 
ställde in att det inte skickades förrän nästa arbetsdag. Detta var något som hen upplevde som 
mer stressande än att kontinuerligt få mail under helgen eller kvällstid, vilket är ett tecken på 
att sådana konkreta regler inte alltid förbättrar arbetet, det kan istället bidra med mer stress. 
Denna regel skrevs antagligen i ett försök att få personalen att inte jobba utanför arbetstid, men 
problemet var att personalen hittade ett kryphål genom att skicka ut e-posten då samtidigt som 
de fortsatte att jobba. 
 

“min förra tjänst så hade jag ju [...] ingen VPN så jag kunde inte jobba 
utanför arbetslokalerna [...] det var skönt [...] den begränsningen var bra 

tyckte jag [...] nackdelen är [...] att man får sitta kvar på jobbet istället och 
klockan blir väldigt sent” (Anställd D3, bilaga 2) 

 
En anställd berättade att bristen på en VPN, på en tidigare arbetsplats, gjorde att hen inte kunde 
jobba hemifrån då hen inte kunde få tillgång till informationen på det interna nätverket. Detta 
var å ena sidan positivt då detta gjorde att de anställda kunde släppa arbetet helt när de gick 
hem för dagen, men å andra sidan så var de anställda tvungna att stanna kvar i arbetslokalerna 
om de var tvungna att jobba sent något som sågs som negativt.  
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“Så där är ju tekniken bra att man enkelt kommunicerar med andra. Då 
gör det inget om det bara är 30 minuter. Om man skulle ha ett fysiskt möte 

så tar det ju väldigt mycket tid och kraft” (Anställd A3, bilaga 2) 

 
En av de viktigaste fördelarna med tekniken enligt de respondenter vi intervjuade var 
möjligheten med digitala möten. De menar att det ofta kräver mycket resurser i form av bland 
annat restid om möten skulle hållas fysiskt mellan olika parter, då parterna ofta fanns på olika 
ställen i Sverige. Genom att istället hålla mötet digitalt så sparar parterna tid samtidigt som det 
även är mer miljövänligt. 
 

“[Inför APT] Jag hade ingen punkt som de inte redan visste om. Så fort jag 
kan kommunicera så kommunicerar jag det via den plattformen [...] det gör 

också att APT kan användas mer för att diskutera” (Chef D, bilaga 2) 

 
En fördel enligt chef D är att hen kunde kontinuerligt lägga ut information gällande kommande 
arbetsplatsträffar på den digitala plattformen, vilket gjorde att de anställda visste vad mötet 
skulle handla om. Detta gav mer utrymme under själva mötet för deltagarna att diskutera och 
ställa relevanta frågor. 
 

“det är väldigt många kanaler som man ska vara tillgänglig på [...] 
telefonsamtal, sms, e-post både i mobil och dator, Microsoft Teams, Skype, 

folk som ringer, folk som dyker upp” (Anställd C1, bilaga 2) 

 
Enligt en anställd på avdelning C så använder sig avdelningen av väldigt många kanaler för att 
kommunicera, detta är något som gör att de anställda måste hålla sig uppdaterad på samtliga 
dessa kanaler för att inte missa någon viktig information. När Microsoft Teams 
implementerades på avdelningen så var det först tänkt att det skulle ersätta bland annat e-
posten, detta hände dock inte, istället så fick de ytterligare en kanal att hålla reda på. Enligt 
Stich, Farley, Cooper och Tarafdar (2015) så sänks anställdas produktivitet när de kollar sin e-
post, varje gång de avbryter sitt arbete för att kolla e-posten så försvinner [X] 
Sekunder/minuter, innan de kommer igång med arbetet igen. Om vi då tänker att det är liknande 
varje gång man kollar meddelanden i Teams eller Skype, så kan det antas att mycket mer tid 
går ut för den anställde att hålla sig uppdaterad. Å ena sidan så har teknologin en möjlighet att 
öka produktiviteten genom att spara in resurser och arbetstid med hjälp av digitala möten, som 
nämnt tidigare i detta avsnitt. Men å andra sidan så kan teknologin sänka produktiviteten genom 
att de anställda tvingas till konstanta avbrott i sitt arbete då de måste vara tillgängliga på väldigt 
många kanaler. Det är därmed viktigt att cheferna tar hänsyn till detta när de implementerar ny 
teknologi på deras avdelningar, då teknologin kan vara både positiv och negativ för 
verksamheten. 
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“Men för att jobba med kultur, värderingar och snarlikt tänk i hur vi 
prioriterar saker så måste man också få tillfällen där man sitter och ser 
varandra i ögonen och känner så att ‘menar vi samma eller vad menar 

vi?’. Det går lite förlorat i digitala plattformar” (Chef D, bilaga 2) 

 
Chef D är en individ som värdesätter den personliga kontakten, hen anser att det är svårt att 
arbeta med kultur, värderingar och normer om man inte träffas fysiskt. Hen menar att det är 
lättare att missförstå varandra via digital kommunikation, där man saknar möjligheten att känna 
av stämningen och läsa varandras kroppsspråk. Därför är det viktigt att inte endast använda sig 
utav digital kommunikation utan att även behålla de fysiska mötesplatserna, som 
utvecklingssamtalen och arbetsplatsträffarna. 
 

5.8 Jämförande analys 

5.8.1 Policys, regler och riktlinjer 

Det gemensamma för de policys som finns på organisation AB och CDE är att de är relativt 
övergripande och tolkningsbara. Det visar sig tydligt då de regler och riktlinjer som presenteras 
på de olika avdelningarna skiljer sig åt till en hög grad, trots att avdelningarna finns inom 
samma organisation. Exempelvis så ser avdelning A och B väldigt olika ut till utformningen, 
avdelning A har relativt strikta regler och riktlinjer för de anställda medan avdelning B har 
väldigt fria tyglar. Även om de båda organisationerna har relativt övergripande och 
tolkningsbara policys så har organisation CDE något mer konkreta och tydliga policys jämfört 
med organisation AB, vilket borde göra de mindre tolkningsbara. Trots detta så har det dock 
inte framkommit något mönster kring sambandet mellan mindre tolkningsbara policys och 
utformningen av regler och riktlinjer. Generellt så finns ett mönster att de policys som finns 
skapar en relativt fri arbetssituation för de anställda vilket kan vara en konsekvens av de så 
pass övergripande policys som finns.  
 
De övergripande policys som finns i organisationerna har resulterat i att det finns en bristande 
kunskap hos både anställda och chefer. Så pass övergripande policys skulle kunna resultera i 
att cheferna inte har lika stort behov att veta den exakta utformningen på dem, utan de kan 
istället forma arbetssättet som de själva anser passar bäst för sin avdelning. Detta leder i sin tur 
att de flesta anställda i hög grad har bristande kunskap kring de policys som finns, något som 
Sánchez-Vidal et al. (2012) menar är allmänt negativt för de anställda då det inte kan bidra med 
en stöttande kultur. Detta förhindrar i sin tur möjligheter att skapa en balans mellan arbete och 
privatliv. De menar även att avsaknaden av kunskap hos de anställda ger negativa resultat som 
exempelvis en uppfattning att dessa typer av policys egentligen inte finns tillgängliga eller att 
de bli mindre effektiva, trots att chefen utövar dem på rätt sätt (Sánchez-Vidal et al., 2012). 
Detta skulle kunna förklara varför de flesta anställda i avdelningarna upplever att de inte har 
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möjlighet att påverka utformningen av de policys som finns samt att de upplever de som så 
pass informella.  
 
Enligt Kreiner (2006) så är dock inte lösningen att skapa mer styrande policys för att öka 
arbetstillfredsställelsen bland både anställda och chefer, likt de som fanns hos företaget 
Deimler (The Guardian, 2014). Det beskrivs istället få en negativ effekt då de anställda styrs 
till att fungera antingen som integrerare eller segmenterare. Som tidigare nämnt var även detta 
något som chefen på avdelning E uppmärksammade och menade på att sådana policys skulle 
skapa en slags stelhet. Ansvaret ligger därför på chefen och dess förmåga att kunna informera 
de anställda om de befintliga policys. Genom att informera dem på rätt sätt så kommer deras 
uppfattning av både reglerna och riktlinjerna samt organisationen som helhet att bli mycket 
mer positiv. 

5.8.2 Normer 

På avdelning A, som tydligt präglas av segmentering mellan arbete och privatliv, så finner vi 
att de existerande normerna uppmuntrar till denna gränssättning. Detta innebär bland annat att 
man förväntas jobba på arbetsplatsen majoriteten av tiden, även om det inte finns några större 
teknologiska hinder för de anställda att jobba hemifrån. Detta mönster är något som 
återkommer mer eller mindre på de andra avdelningarna också, att den mest förekommande 
gränssättningen ofta har en påverkan på de normer som finns på arbetsplatsen, detta stöds av 
Derks, et al, (2015) och Kreiner (2006), som menar att grupper ofta skapar delade normer 
gällande gränssättningen och hur gränserna kan överskridas. Hos arbetsplatser som starkt 
präglas av integration som exempelvis B och C så är det förhållandevis vanligt att de anställda 
jobbar utanför arbetstid och hemifrån, även om det inte finns några krav på att anställda ska 
göra detta så är det ändå så pass vanligt att det kan ses som en norm att göra det. Enligt Kreiners 
(2006) studie är detta ett vanligt fenomen, ofta så rekryterar man anställda som redan passar in 
i de normer som finns på arbetsplatsen, men det kan även vara så att de normer som finns har 
blivit internaliserade hos de anställda genom socialiseringsprocessen som sker på en 
arbetsplats.  
 
Enligt Mazmanians (2013) studie så kan normer ha en stark påverkan på de anställda, till en 
grad där de anställda känner sig tvingade att agera i enlighet med de normer som existerar. Från 
de avdelningar vi har undersökt så verkar det inte finnas några normer som har så pass stark 
påverkan på de anställda, detta kan bero på att våra avdelningar inte präglas av lika hög 
ambitionsnivå som de undersökta i Mazmanians studie. Att det inte finns så mycket starka 
normer på våra avdelningar kan bero på att de anställda och chefen har en bristande insyn i 
varandras arbete, då de arbetar för andra avdelningar inom organisationerna. Derks, et al, 2015 
menar att normerna påverkas av gruppens uppfattning om vad som krävs, det är därför möjligt 
att det inte finns så starka normer på våra avdelningar då de anställdas arbete oftast inte 
påverkar varandra i någon hög grad. Gruppen har därför inget behov av att ha starka normer 
som ett reglerande verktyg av gruppens beteende, då andra anställdas arbete inte påverkar det 
egna arbetet i en hög grad.   
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5.8.3 Chefens påverkan 

Som tidigare nämnt så är just chefens påverkan, något som varierar i stor grad från avdelning 
till avdelning. Chefens påverkan är främst beroende av chefens personliga preferenser, men 
också till en viss grad de policys som finns inom organisationen. I avdelning A så kan det antas 
att chefens egna preferenser format avdelningens arbetssätt och därmed möjligheterna för de 
anställda att få en passande balans mellan arbete och privatliv; de anställda begränsas mycket 
hårdare än på resterande avdelningar. De anställda har på denna avdelningen ingen årsarbetstid 
utan arbetar istället på flextid med en begränsad möjlighet att arbeta hemifrån, vilket tvingar 
dem att arbeta på arbetsplatsen och nästan enbart arbeta under ordinarie arbetstid. Detta i 
kontrast till de resterande avdelningarna där cheferna verkar ha valt att göra en betydligt friare 
tolkning av de befintliga policys som finns. Detta har resulterat i att de anställda på avdelning 
A har en begränsad möjlighet att påverka sin arbetssituation vilket både kan försvåra och 
förenkla deras skapande av en passande balans mellan arbete och privatliv. Med andra ord så 
gynnar detta arbetssätt de personer som föredrar att segmentera arbete och privatliv. 
Anledningen till denna variation av arbetssätt kan förklaras av att det ytterst är just cheferna 
som står för utförandet av dessa policys och därför styr oftast chefernas egna preferenser 
praktiseringen (De Cieri et al., 2005).  
 
Genom chefernas preferenser och eventuella tolkning av organisationernas policys så har det 
växt fram olika förväntningar och krav, ofta informella i den grad att det inte finns nedskrivet 
någonstans. Flertalet chefer nämner exempelvis att de har klargjort att de anställda inte 
förväntas skicka och läsa e-postmeddelanden utanför ordinarie arbetstid. Trots detta så 
framkommer det att cheferna trots detta själva skickar mail utanför arbetstid, till sitt försvar så 
behöver de anställda inte svara på dessa mail. Flertalet chefer är dessutom medvetna att detta 
beteende kan påverka de anställda negativt, trots detta så fortsätter de med detta beteende. 
Sedan utvecklar de sitt resonemang och menar på att de är medvetna om anställda som jobbar 
utanför arbetstid och dessa är mer benägna att svara på dessa mail. Derks, et al (2015) menar 
dock att chefers beteende har en större påverkan än både policys, regler och riktlinjer och de 
horisontella normerna. Detta beteende ökar alltså risken att skapa förväntningar som motsäger 
det chefen har kommunicerat till sina anställda. Det räcker alltså inte för chefer att vara tydliga 
med att kommunicera de regler och riktlinjer som finns, både formella och informella, de måste 
även se till att agera i linje med dessa för att få bästa möjliga effekt.  
 
Slutligen så kan det tilläggas att chefens påverkan i hög grad styr normbildningen som finns 
inom avdelningen, enligt den empiri vi har samlat in. Speciellt chefers informella regler och 
riktlinjer skapar ensidiga normer som de anställda förväntas följa (Lindqvist et al., 2014), med 
andra ord så blir det en slags vertikal normbildning. Ett exempel på detta är att cheferna ofta 
säger att de anställda inte ska skicka e-post efter arbetstid, däremot så är det något som 
majoriteten av cheferna gör. Problemet blir då att deras beteende har en starkare påverkan än 
det cheferna säger, vilket leder till motsatsen till det cheferna önskar att uppnå (Derks, et al, 
2015). Det är därför viktigt att cheferna agerar enligt det de predikar.  



 65 
 

5.8.4 Gränssättning 

Inom de flesta av de undersökta avdelningarna så finns det både integrerare och segmenterare 
inom samma avdelning. Detta beror på att gränssättningen sker främst på ett individuellt plan, 
och Mellner, et al, (2014) menar att det är viktigt att individerna har möjlighet påverka den 
egna gränssättningen är viktigt för att de ska kunna hitta en balans mellan yrkes- och privatliv. 
Kreiner (2006) menar att det är viktigt att de anställda får tillgång till de resurser som krävs för 
att kunna etablera sin egen gräns mellan arbete och privatliv. Samtidigt är det enligt Kreiner 
(2006) viktigt att man inte tvingar de anställda använda sig utav dessa resurser, utan 
resursanvändningen ska vara frivillig så att individen själv kan avgöra vad som passar hen bäst. 
Detta är något som även Mellner, et al, (2014) menar är nödvändigt, då gränssättningen måste 
ske individuellt för att vara effektiv. På våra avdelningar kan vi se att det finns segmenterare 
på avdelningar som främst innehåller integrerare och tvärtom, detta är möjligt då de anställda 
har tillgång till de resurser som möjliggör exempelvis integrering men inte tvingas använda 
dem. Ett konkret exempel på detta är att på avdelning B eller C så är det vanligt att de anställda 
jobbar hemifrån eller utanför ordinarie arbetstid, det är inget som krävs av de anställda vilket 
gör att de som inte vill arbeta så, har möjlighet att hålla sig till den fysiska arbetsplatsen och 
ordinarie arbetstider.  
 
Enligt Mellner, et al, (2014), så föredrar segmenterare ofta konkreta och externa begränsningar 
för att främja sin segmenterade gränssättning, ett exempel på sådana kan vara att de inte har 
tillgång till en VPN vilket gör att de inte kan jobba hemifrån. Detta stöds i vår empiri, där några 
segmenterare uttrycker att de gärna hade sett konkreta policys som begränsade förmågan att 
arbeta hemifrån eller utanför arbetstid. Enligt Kreiners (2006) studie så kan detta skapa ett 
problem, då det tvingar konkreta begränsningar på de andra anställda som inte nödvändigtvis 
vill ha dem. Att ofrivilligt bli begränsad i sin gränssättning är något som både Kreiner (2006) 
och Mellner, et al, (2014) menar är negativt för individens upplevda balans mellan yrkes- och 
privatliv då det hämmar den egna kontrollen över den egna gränssättningen. 
 
Kreiner (2006) tar också upp att för de personer där arbetsplatsens arbetssätt och normer 
kolliderar alltför mycket med den individuelle anställdes personliga gränsdragning så söker 
denne sig till ett nytt jobb. Något som en anställd på avdelning E säger att hen har gjort tidigare 
och inte skulle ha något problem att göra igen. Det gör att om en arbetsplats har för starka 
preferenser när det kommer till gränsdragning vilket uttrycks i normer och arbetssätt, så 
kommer anställda som inte passar in där istället välja att hitta en annan arbetsplats som passar 
bättre. Just på avdelningarna som vi har undersökt så finns det resurser som främjar men inte 
tvingar gränssättningen, vilket leder till att de flesta anställda oavsett gränspreferens kan hitta 
en balans mellan yrkes- och privatliv på dessa arbetsplatser. Detta är även något som de 
anställda har gett uttryck för, då majoriteten menar att de är nöjda med sin nuvarande 
arbetsplats och arbetssituation. 
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6. Diskussion 
Ett problem som uppstod i analysen av chefens påverkan var det faktum att cheferna generellt 
hade låg kunskap om de policys som fanns i organisationerna vilket ligger i linje med vad 
Sánchez-Vidal et al. (2012) menar är vanligt. Sánchez-Vidal et al. (2012) menar att denna låga 
kunskap beror på kommunikationsbrist i organisationen och därmed en oförmåga att förmedla 
innebörden av de olika policys som finns. Detta skulle även kunna vara fallet för vår studie, 
där den bristande kommunikationen kan återfinnas både mellan högre ledning och 
avdelningschef, men även mellan avdelningschef och de anställda. En rimligare förklaring 
skulle dock kunna vara att kunskapsbristen beror på utformningen av de policys som finns 
snarare än kommunikationsbristen, i dagsläget är policys väldigt generellt utformade och 
därmed kan det finnas en bristande kunskap kring hur dessa innebär konkret. Genom en 
precisering av dessa så skulle kommunikationen kring dem förbättras på ett mer naturligt sätt. 
Denna utformning gjorde att det blev svårt att avgöra om de verkligen agerade i förhållande till 
de policys som de kände till eller om de enbart agerade i förhållande till deras egna preferenser. 
Ett resultat av detta var även att de regler och riktlinjer som skapades av cheferna var informella 
och framställdes som en form av ensidiga normer.  
 
Det kan dock finnas en fördel för chefer att använda sig av sådana informella regler och 
riktlinjer. Enligt Todd och Binns (2013) så kan anställdas önskan att få access till de policys 
som berör balansen mellan arbete och privatliv uppfattas vara i konflikt med operativa mål för 
många chefer. Bland de empiriska resultat i studien så fanns det ingen uppenbarlig konflikt 
mellan de operativa mål som fanns och policys för balansen mellan arbete och privatliv 
framhävd av cheferna. Anledningen skulle kunna vara avdelningarnas utformning, då det 
främst är uppdragsgivare som har den operativa kontrollen på de anställda. Chefernas fokus 
hamnar därför på hur de anställdas arbetssituation ser ut snarare än operativa mål, vilket mer 
går i linje med de regler och riktlinjer som finns kring balansen mellan arbete och privatliv. 
Genom att använda sig av övergripande policys och låta chefer själva utforma arbetssätt för 
sina egna avdelningar med hjälp av informella regler och riktlinjer så ökar chefers förmåga att 
styra avdelningens operativa arbete på ett effektivt sätt. Om inte de anställda informeras om de 
regler och riktlinjer som finns, så kommer arbetsplatsen gå miste om de positiva effekterna 
som policys kan leda till (Sánchez-Vidal, et al (2012). Det krävs en öppen kommunikation 
gällande policys och dess utformande för att de ska ha positiva effekter. Det är något som 
saknas hos de avdelningar vi har undersökt, de anställda hade i princip ingen möjlighet att 
påverka utformningen av de policys som fanns samtidigt som det generellt saknades kunskap 
om vilka policys som fanns inom organisationen förutom de gällande arbetstid. Enligt Kreiner 
(2006) så ska policys inte vara av en tvingande karaktär utan de ska endast vara en möjlighet 
för de anställda om de önskar att använda sig utav policyerna, om anställda tvingas 
använda/följa dessa policys kan det leda till stress och andra negativa konsekvenser.  
 
De flesta av de undersökta avdelningarna hade en öppen inställning till de policys som fanns, 
där de anställda själva fick välja om de använde de eller ej, exempelvis att jobba hemifrån. På 
avdelning A var det tydligare bestämt att de anställda skulle segmentera arbete och privatliv, 
detta kan leda till negativa konsekvenser om någon av de anställda var en integrerare till 
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naturen. På grund av att de flesta anställda på de undersökta avdelningarna inte kände till 
policyerna, så hade dessa inte någon tvingande karaktär som påverkade de anställda negativt. 
Samtidigt så går avdelningarna miste om de potentiella positiva effekterna av policys, då 
kunskapsnivån och implementeringen kan tolkas som väldigt låg.  
 
Utöver detta så finns det även ett antagande om att anställda gör fria val och förhandlar deras 
föredragna arbetspreferenser, vilket gör det möjligt för chefer att inte utveckla de strukturer, 
kulturer och strategier då de eventuellt kan förhindra individens gränssättning för att främja 
balansen mellan arbete och privatliv (Todd & Binns, 2013). Det antagandet skulle kunna 
förklara chefernas inställning till de medarbetarsamtal, APT och utvecklingssamtal som 
kontinuerligt hålls. Cheferna menar på att det i dessa samtal finns möjlighet för de anställda att 
utvärdera sin situation och torde då förutsätta att det framkommer förslag på utveckling av 
nuvarande regler och riktlinjer från de anställda om det skulle behövas.  
 
De anställda, å andra sidan, upplever generellt inte att de har möjlighet att påverka de regler 
och riktlinjer som finns. Enligt dem själva så är det nuvarande arbetssättet i praktiken låst och 
styrt centralt inom organisationerna. En sådan upplevelse från de anställda tyder på att 
antagandet i viss mån är felaktigt och möjliggör en felaktig handlingsplan för de anställda. 
Chefens auktoritet verkar förhindra de anställdas frihet och förmåga att påverka sin egen 
arbetssituation. En sådan upplevelse av de anställda kan vara ett resultat av bristen på 
kommunikation från de anställda, vilket som tidigare nämnt fungerar som en barriär som 
förhindrar att arbetet kring en balans mellan arbete och privatliv (De Cieri et al., 2005). I 
motsats till Todd och Binns (2013) studie så fanns det en generell uppfattning att balansen 
mellan arbete och privatliv var något som ansågs viktigt och togs seriöst på de avdelningar som 
undersöktes i denna studie. Detta borde rimligtvis resultera i att de anställda i högre grad 
upplever att de har förmågan att förhandla om sin arbetssituation och kunna göra fria val. En 
förklaring skulle helt enkelt kunna vara att bristen på kommunikation har gett upphov till denna 
upplevelse hos de anställda och att det krävs en större transparens vid kommunikation. För att 
få full effekt av dialogen mellan chef och anställd gällande balansen mellan arbete och privatliv 
så måste det återigen finnas en fungerande kommunikation så att all kunskap förmedlas (De 
Cieri et al., 2005). Återigen så ser vi att chefer i de avdelningar som vi har studerat har en 
bristande kommunikation, även gällande möjligheten för de anställda att påverka arbetslivet, 
vilket alltså hänger ihop med deras antagande om att de anställda själva kan och vill påverka 
sin arbetssituation. En annan anledning och något som De Cieri et al. (2005) inte nämner kan 
vara att förhållandet mellan anställd och chef skapar en barriär i sig. Chefens auktoritära roll 
gör att den anställdas fria vilja och förhandlingsläge begränsas naturligt.  
 
Även om kommunikationen är relativt god så är maktförhållandet mellan anställd och chef det 
som begränsar. Det skapas ett gap i vad chefen faktiskt säger och vad den anställda i praktiken 
kan göra. Ser man till den empiri som insamlats i denna studie så kan resultatet vara en 
kombination av dessa två faktorer. Även om de flesta anställda var relativt dåligt informerade 
om företagets policys så hade de oftast full förståelse för deras syfte. Dessutom så upplevde de 
att företaget ville deras bästa. Genom intervjuerna skapades även en bild av att de anställda 
tyckte att de själva inte kunde påverka något på grund av deras position. De upplevde chefen 
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som lyhörd och behjälplig när det gäller formandet av ett bra arbetssätt och en balans mellan 
arbete och privatliv. Precis som Todd och Binns (2013) menar så finns det alltså flera olika 
barriärer som simultant påverkar implementering av dessa policys. Vår studie ger även en 
indikation på att det finns ännu fler barriärer som ännu inte har identifierats.  
 
I slutändan så bör chefer dock se policys som en organisatorisk fördel; de är delvis till för att 
skapa en attraktiv arbetsplats och få anställda att fortsätta arbeta där (Todd & Binns, 2013). Att 
skapa en attraktiv arbetsplats är dock något som omnämns i de redan existerande policys, något 
som enligt dessa bör uppnås genom skapandet av ett hållbart arbetsliv. En anledning till 
kommunikationsbristen i detta avseende skulle kunna vara att cheferna anser att deras agerande 
automatiskt leder till ett hållbart arbetsliv och att det inte finns ett behov av att de anställda ska 
kunna de policys som finns för att uppnå ett sådant typ av hållbart arbetsliv och därmed en 
balans mellan arbete och privatliv.  Enligt denna princip så borde alltså organisationer och 
chefer förtydliga och formalisera de regler och riktlinjer som finns för att bidra till en 
effektivare implementering av dem. Det borde alltså vara viktigt för chefer att formalisera 
regler och riktlinjer som de tar fram som strategier genom de övergripande policys som finns 
inom organisationen. Det finns annars en ytterligare risk att de förväntningar som chefen 
kommunicerar blir ineffektiva i relation till chefernas agerande, en slags normativ kontroll 
skapas (Zetterquist, Kalling och Styhre 2015). I detta fall riskerar denna normativ kontroll att 
fungera i motsats till vad cheferna önskar att uppnå. Problematiken blir då att tydligare och 
striktare policys lättare leder till att organisationen får en policy som främjar antingen 
integrering eller segregering av arbete och privatliv, vilket enligt Kreiner (2006) kommer ha 
en negativ effekt. Dessutom så skapar ett förtydligande och en formalisering av sådana policys 
en begränsning enligt bland annat Todd och Binns (2013).  
 
Enligt den allmänna uppfattningen om anställdas förmåga till fria val och förhandling så borde 
arbetsplatsen vara betydligt mer öppen och formbar. Även Mellner (2014) menar att kontrollen 
på balansen mellan arbete och privatliv bör skifta mer till de anställda än hos cheferna. Här 
skapas därför ett dilemma där företag tvingas välja att antingen ha mer kontroll på balansen 
mellan arbete och privatliv genom tydliga policys eller att släppa på kontrollen och låta de 
anställda själva få anpassa efter egna behov. Kontrollen riskerar att skapa starkare normer 
medan utebliven kontroll riskerar att skapa otydliga policys som är öppna för tolkning av 
chefen. På de avdelningar som undersöktes i denna studie så fanns det som tidigare nämnt 
väldigt öppna och tolkningsbara policys. Organisationen som helhet hade mycket liten kontroll 
och linjens första cheferna kunde istället själva anpassa deras avdelningar som de själva tyckte 
passande. Resultatet blev att chefen genom detta skapade normer inom avdelningarna och 
förväntningar för hur de anställda borde agera och arbeta. Både enligt Mellner (2014) samt 
Todd och Binns (2013) så borde alltså detta vara det mest fördelaktiga. Resultatet blev dock att 
avdelningarnas hanterande av balansen mellan arbete och fritid skiljde sig i hög grad från 
varandra och, trots bristen på tydliga policys, så skapades en arbetsplats som var mer 
fördelaktig för vissa anställda än andra. Anledningen kan vara att normbildningar blir starkare 
vid otydliga policys, vilket ökar chefers påverkan.  
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Precis som Derks, et al, (2015) påstår så har chefen en större påverkan på de anställda inom 
våra studerade avdelningar än normer. Det kan dels bero på att det inte råder några starka 
horisontella normer inom avdelningarna då de anställda har en begränsad interaktion med 
varandra när det gäller det faktiska arbetsuppgifterna. Något som stöds av Barkers studie (1993) 
där individernas beroende och påverkan på varandra skapar en ömsesidig och horisontal norm. 
Eftersom de anställda på de avdelningar vi har undersökt inte har någon större påverkan på 
varandra, då de främst jobbar självständigt, så kan det förklara varför inte några starka 
horisontella normer har skapats inom avdelningarna. Det är också möjligt att det i enlighet med 
Derks, et al, (2015) beror på att chefer i sin roll har en stark vertikal normativ påverkan. 
Samtidigt har chefer också fler verktyg att påverka de anställdas balans, genom att exempelvis 
skapa regler.  
 
Att arbeta med de anställdas balans mellan yrkes- och privatliv är något som faller inom 
chefens faktiska arbetsuppgifter enligt de officiella policydokument vi har tagit del av, vilket 
ökar chefernas påverkan på de anställdas då de aktivt ska arbeta med dessa frågor. I 
Mazmanians (2013) studie så har normerna en stark påverkan på de anställda, likaså i Barkers 
studie (1993). Det kan bero på att de anställda inom organisationerna antingen är starkt 
beroende av varandra som i Barkers studie, eller att de är mycket karriärsdrivna som i 
Mazmanians studie, detta är något som saknas i vårt empiriska underlag. De avdelningar vi har 
undersökt har dels jobbat med liknande arbetsuppgifter men åt olika uppdragsgivare på grund 
av organisationernas utformande, detta gör att de anställdas individuella arbetssituationer inte 
är beroende av kollegornas prestanda vilket skiljer sig från Barkers studie (1993). Sedan så är 
inte dessa avdelningar präglade av de höga ambitionsnivåer och karriärsdrivna medarbetare 
som kan återfinnas hos de konsultfirmor som Mazmanian (2013) har undersökt. Dessa faktorer 
kan förklara de starka normer som finns i dessa studier, och avsaknaden av dessa faktorer kan 
därmed förklara varför det inte finns några starka normer hos de avdelningar vi har undersökt. 
Derks, et al, (2015) har även delat upp normer i horisontella normer från kollegor samt chefens 
påverkan som delvis innehåller de vertikala normer som chefen skapar, Mazmanian (2013) har 
inte gjort denna uppdelning utan chefens definition av normer innehåller både vertikala och 
horisontella normer vilket gör det normativa trycket starkare. I vår empiri verkar normerna ha 
möjlighet att påverka den personliga gränssättningen, vilket inte verkar osannolikt med tanke 
på hur kraftigt normerna påverkade de anställda i Barkers (1993) och Mazmanians (2013) 
studier. Problemet med det är att det är svårt att urskilja hur mycket av gränssättningen kommer 
från individens preferenser och hur mycket kommer från att individen har internaliserat och 
anpassat sig efter chefens påverkan och de rådande normerna, både horisontella och vertikala, 
på arbetsplatsen. 
 
I vår studie så har vi märkt att de olika teoretiska begreppen påverkar varandra. Detta är något 
som inte har framhävts i tidigare forskning, detta beror sannolikt på skillnader i utformning av 
respektive studier. I vår studie så har vi undersökt flera av begreppen (normer, chefens 
påverkan, policys och personlig gränssättning) som har benämnts i tidigare forskning inom 
forskningsområdet, tidigare studier har ofta fokuserat på ett eller möjligtvis två av dessa 
begrepp. Detta kan göra det svårt att urskilja något samband mellan dessa begrepp om man inte 
har undersökt flera av dem eller haft mer av en helhetssyn på hur balansen mellan yrkes- och 
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privatliv påverkas. Chefens påverkan influeras av de policys som finns inom organisationen 
men även av chefens egna preferenser när det kommer till gränssättningen mellan yrkes- och 
privatliv, samtidigt så påverkar chefen hur officiella policys implementeras på avdelningen. De 
horisontella normerna påverkas till en viss grad av chefens påverkan, men också av hur 
gränssättningen hos de anställda ser ut på en kollektiv nivå. De tre begreppen policys, normer 
och chefens påverkan är därmed i viss grad beroende av varandra, då de påverkar varandra. 
Den personliga gränssättningen påverkas av individernas personliga preferenser, samtidigt som 
den påverkas av individernas internalisering av de policys och normer som råder på 
arbetsplatsen samt chefens påverkan. Gränssättningen är därmed både en beroende och 
oberoende variabel; beroende då den påverkas av normer, policys och chefens påverkan och 
oberoende då gränssättningen även sker utifrån individens preferenser. 
 
Tidigare har vi nämnt att det verkar finnas ett samband mellan normer, chefens påverkan och 
den personliga gränssättningen. Utöver detta så har vi även identifierat några nya kategorier; 
fysisk arbetsmiljö samt arbetsbelastning och arbetsfördelning. En av anledningarna till att vi 
har kunnat identifiera två kategorier som inte benämnts i tidigare forskning kan vara för att vi 
har haft hela avdelningar som undersökningsobjekt, vilket har möjliggjort en helhetssyn som 
tidigare forskning saknat. Vissa studier har haft yrkeskategorier som undersökningsobjekt utan 
att dessa är kopplade till samma arbetsgivare vilket försvårar en helhetssyn som har fokus på 
arbetssituationen i helhet, detta gör det svårt att både hitta samband men även hitta nya 
emergenta kategorier. En annan anledning kan vara att ett flertal av studierna varit kvantitativa 
vilket gör det svårare att gå in på djupet kring hur de anställda och cheferna uppfattar dessa 
situationer, de nya kategorierna har framgått spontant under intervjuerna utan att vi har 
efterfrågat dessa, detta är något som är i princip omöjligt med rigoriteten som finns i 
kvantitativa studier, då denna forskningsmetod medvetet förhindrar det för att istället generera 
resultat som är generaliserbara. Vi tror att de nya kategorierna kan påverka individernas balans 
mellan yrkes- och privatliv, det är möjligt att de till en viss grad överlappar med exempelvis 
chefens påverkan och/eller några av de andra originella kategorierna. De nya kategorierna har 
en så pass stor påverkan på balansen mellan yrkes- och privatliv att vi ansåg att de kunde utgöra 
egna kategorier.  
 
Den fysiska arbetsmiljön har på en del avdelningar påverkat de anställda, ofta har det varit en 
bristfällig fysisk arbetsmiljö som har gjort att anställda har valt att jobba hemifrån för att de 
upplever att de får mer gjort hemifrån. Detta är något som har skett oavsett om individen var 
en integrerare eller segmenterare och är något som kan påverka balansen mellan yrkes- och 
privatliv. I vissa fall har den bristfälliga fysiska miljön berott på att människor stör den anställda 
med spontana samtal eller frågor, att det är högljutt i lokalen eller brister på en egen arbetsplats. 
Dessa faktorer kan ibland kopplas till normer men även till chefens påverkan, då chefen är 
främst ansvarig för arbetsmiljön, därför passar denna nya kategori inte in under någon av dessa 
samtidigt som den ändå har en stor påverkan på balansen mellan yrkes och privatliv då den 
påverkar individens gränsgenomträngning (Mellner, et al, 2014). Det är liknande när det 
kommer till arbetsfördelningen och arbetsbelastningen, detta är faktorer som kan påverkas av 
policys, chefens påverkan och normer samtidigt som det har en väldigt stor påverkan på 
individens gränssättning och balansen mellan yrkes- och privatliv. Främst så har problemen 
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inom avdelningarna varit en alltför hög arbetsbelastning eller bristande förmåga till 
omfördelning av arbetet, informellt tvingar dessa faktorer den anställda att jobba utanför 
ordinarie arbetsbelastning då det inte finns någon kapacitet på avdelningarna att ta över de extra 
arbetsuppgifterna. Genom att använda sig utav de faktorer som benämns i den teoretiska 
referensramen så kan avdelningarna i fråga i större grad hantera de aspekter som påverkar 
individernas balans mellan yrkes- och privatliv. Mycket av detta arbete måste originera från 
chefen då denne har störst möjlighet att påverka de faktorerna, denne kan i stor del påverka 
implementeringen av policys och de vertikala normerna som råder på arbetsplatsen. De 
vertikala normer som chefen sprider kan även internaliseras hos de anställda så att det även blir 
till en horisontell norm, precis som i Mazmanians (2013) undersökning. Chefen måste vara 
medveten om de negativa effekter som kan komma av alltför tvingande policys eller krävande 
normer, och därmed försöka anpassa dessa till vad som hade passat för de individerna som 
jobbar på just dennes avdelning, något som stöds av Kreiner (2006). I dagsläget är Avdelning 
A den enda avdelning som aktivt arbetar med att förbättra just arbetsfördelningen, och det är 
chef A som har tagit initiativet för att genomföra det.  
 
I denna uppsats har vi valt att fokusera speciellt på hur teknologin kan påverka balansen mellan 
yrkes- och privatliv. Det vi har märkt är att teknologin är ett verktyg som möjliggör ett mer 
flexibelt arbetssätt, något som de allra flesta respondenterna upplevde som positivt. Samtidigt 
så kan information- och kommunikationsteknologin öka kraven på tillgänglighet (Derks, et al, 
2015), något som vissa kan uppleva som negativt, de respondenter vi har intervjuat har inte 
upplevt att dessa krav har ökat i någon större grad, detta kan kanske förklara varför 
respondenterna inom våra avdelningar främst är positivt inställda till information- och 
kommunikationsteknologin och de möjligheter som finns med den. Respondenterna inser att 
det kan finnas negativa konsekvenser om individen har svårt att dra den personliga gränsen 
mellan yrkes- och privatliv men de flesta anser ändå att fördelarna med teknologin är fler än 
nackdelarna. Tidigare forskning menar att individer som inte har en tydlig personlig gräns 
mellan yrkes- och privatliv kommer att stöta på problem till följd av de konflikter som då 
uppstår mellan de två domänerna (Mellner, et al, 2014), det är ett problem för individer utan 
tydlig gränssättning oavsett om det sker i närvaro av information- och 
kommunikationsteknologi eller inte.  
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7. Slutsats och vidare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att med hjälp av vår empiri och analys dra slutsatser gällande de 
punkter som togs upp tidigare i uppsatsens syfte. Förutom detta kommer vi utifrån våra fynd 
ge några förslag på vidare forskning som kan genomföras för att jobba vidare inom detta 
område. 

7.1 Slutsatser 
Vår första slutsats knyter an till vår ursprungliga frågeställning “Hur arbetar avdelningar för 
att främja balans mellan yrkes- och privatliv i närvaro av information- och 
kommunikationsteknologi?”. Utifrån vår studie så har vi bekräftat att för att arbeta med hur 
balansen mellan yrkes- och privatliv så använder sig våra undersökningsobjekt av fyra olika 
faktorer: policys, normer, chefens påverkan och personlig gränssättning. Dessa faktorer har 
olika genomslagskraft beroende på den specifika avdelningen, på vissa avdelningar så har 
exempelvis chefens påverkan en större påverkan än den personliga gränssättningen. En 
anledning till att avdelningarna jobbar på ett likartat sätt för kan bero på deras liknande 
arbetsroller i form av tjänstemän, de faktorer som kan påverka tjänstemän kan ses som likartade 
generellt. Om vi istället hade jämfört produktionsarbetare och tjänstemän så kan en skillnad 
uppstå då produktionsarbetare generellt har en lägre grad av flexibilitet inom arbetet, samtliga 
tjänstemän som vi intervjuade hade i någon grad möjlighet att jobba hemifrån både under och 
efter arbetstid med hjälp av teknologi. Gemensamt är att det är dessa fyra faktorer som påverkar 
hur en avdelning arbetar för att främja balansen mellan yrkes- och privatliv. Genom dessa 
faktorer så kan avdelningarna styra den påverkan på de faktorer som mer handlar om vad som 
påverkar balansen mellan yrkes- och privatliv.  
 
Ytterligare en slutsats vi kan dra utifrån vårt arbete är att arbetet med balansen mellan yrkes- 
och privatliv är till en hög grad upp till individen. Cheferna för avdelningarna försöker bidra 
med de verktyg och resurser som behövs för att individen ska kunna sätta en passande personlig 
gräns mellan de olika domänerna. Detta är något som stöds av Mellner, et als (2014) och 
Kreiners (2006) studie, verktygen som våra respondenter tillhandahålls är till stor del frivilliga 
och inte tvingande något som Kreiner (2006) är viktigt för att inte hämma vissa individers 
balans mellan yrkes- och privatliv. 
 
De begrepp vi använde oss utav i den teoretiska referensramen har visat sig vara relevanta för 
vår studie, gällande hur avdelningarna arbetar för att främja balansen. Utöver dessa har vi också 
identifierat två viktiga faktorer för att arbeta med balansen mellan yrkes- och privatliv, den 
fysiska arbetsmiljön samt arbetsbelastningen och arbetsfördelningen, dessa faktorer gäller 
främst vad avdelningar bör arbeta med för att främja balansen mellan yrkes- och privatliv. Vår 
tredje slutsats är därför att de originella begreppen är användbara och relevanta för att avgöra 
hur avdelningar arbetar med balansen mellan yrkes- och privatliv, då begreppen har visat sig 
vara faktorer som påverkat individernas balans mellan de två domänerna. De nya faktorerna 
som framkommit i vår undersökning visar på vad avdelningarna bör arbeta med för att främja 
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balansen. Genom att arbeta med normer, chefens påverkan etc. så kan avdelningarna påverka 
vad-faktorerna såsom arbetsbelastning och den fysiska arbetsmiljön. 
 
I vår uppsats så har vi kommit fram till att information och kommunikationsteknologin kan 
leda till en högre flexibilitet och mobilitet inom avdelningarna (Mellner, et al, 2014; Derks, et 
al, 2015), samtidigt kan det medföra större krav på tillgänglighet (Derks, et al, 2015) och antalet 
kommunikationskanaler kan leda till sänkt produktivitet (Stich, 2015). Det finns alltså både 
fördelar och nackdelar med teknologin när det kommer till balansen mellan yrkes- och 
privatliv. Vår fjärde slutsats är att information- och kommunikationsteknologi är ett verktyg 
som har möjlighet att påverka individers gränssättning både positivt och negativt, teknologin i 
sig själv är inget som i sig själv negativt påverkar balansen mellan yrkes- och privatliv utan det 
är i kombination med andra faktorer som det kan ske. 

 7.2 Vidare forskning 

Enligt vår studie så verkar det finnas vissa samband mellan hur chefens påverkan, 
gränssättningen, och normerna. Vi tror att dessa variabler påverkar varandra och det är något 
vi gärna hade sett vidare forskning på, en studie som undersöker om det finns någon korrelation 
och kausalitet mellan dessa variabler.  
 
En möjlighet till vidare forskning är att undersöka de nya kategorierna ytterligare, hur påverkar 
den fysiska arbetsmiljön och arbetsbelastningen balansen mellan yrkes- och privatliv. 
 
En aspekt som en anställd lyfte var att cheferna ofta var måna om att deras anställda hade en 
balans mellan yrkes- och privatliv, men att cheferna inte verkar prioritera balansen hos sig 
själva. Det hade därför varit intressant att se en studie som undersöker just chefer och hur de 
arbetar med sin egen balans mellan yrkes- och privatliv. 
 
Vi har fokuserat på hur arbetet kan påverka privatlivet, med ett fokus på information och 
kommunikationsteknologi. En studie kan fokusera på det omvända, hur teknologin har gjort att 
privatlivet inkräktar på arbetet. 
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Bilaga 1 - Intervjuformulär 
 

Chefer 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Vad är din yrkestitel? 
 

3. Hur länge har du jobbat som [yrkestitel]? Både på nuvarande arbetsplats och eventuellt 
tidigare arbetsplatser. 
 

4. Vilka riktlinjer och regler finns inom företaget gällande gränsen mellan yrkes- och 
privatliv? 
 

5. Hur anser du att du praktiskt arbetar med att tillämpa dessa regler och riktlinjer? 
 

6. Vilka fördelar finns med dessa regler och riktlinjer? 
 

7. Vilka nackdelar finns med dessa regler och riktlinjer? 
 

8. Erbjuds dessa regler och riktlinjer till alla dina anställda? Varför eller varför inte?  
 

9. Kan arbetstagaren själv välja om den vill ta del av dessa regler och riktlinjer? 
 

10. Brukar du ringa personliga samtal på arbetstid? (Exempelvis gällande tandläkartid eller 
din familj) 
 

11. Brukar du ringa eller ta jobbsamtal utanför ordinarie arbetstid? 
 

12. Brukar du kolla och skicka mail utanför ordinarie arbetstid? (Följdfrågor: Varför? Till 
vilka?) 
 

13. När förväntar du dig att dina anställda ska svara på dessa mail? 
 

14. Vilka arbetsuppgifter kan du genomföra på distans? Är detta något du brukar göra och 
i så fall varför? 
 

15. Varför väljer du att göra detta? Förväntas du göra det eller anser du att du själv vill göra 
det? 

 
16. Vilka fördelar finns det med att utföra arbetsuppgifter, svara/läsa mail och ringa eller 

ta samtal utanför arbetsplatsen eller utanför ordinarie arbetstid? 
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17. Vilka nackdelar finns det med att utföra arbetsuppgifter, svara på mail och samtal 
utanför arbetsplatsen eller utanför ordinarie arbetstid? 

 
18. Hur arbetar du med dina anställdas balans mellan yrkes- och privatliv? 

 
19. Hur arbetar dina anställda idag? Jobbar de hemifrån? Jobbar de utanför ordinarie 

arbetstid osv. 
 

20. Vilka fördelar finns med användandet av informations och kommunikationsteknologi i 
ert arbete? 
 

21. Vilka nackdelar finns med användandet av informations och kommunikationsteknologi 
i ert arbete? 
 

Anställda 
1. Hur gammal är du? 

 
2. Vad är din yrkestitel? 

 
3. Hur länge har du jobbat som [yrkestitel]? Både på nuvarande arbetsplats och eventuellt 

tidigare arbetsplatser. 
 

4. Är du medveten om de regler och riktlinjer som finns idag för att hjälpa dig att utforma 
en passande balans mellan arbete och privatliv? Vilka finns? 
 

5. Använder du dig av någon av de regler och riktlinjer som finns? (Exempelvis flextid 
eller att jobba hemifrån) 
 

6. Brukar du ringa personliga samtal på arbetstid? (Exempelvis gällande tandläkartid eller 
din familj) 
 

7. Brukar du ringa eller ta jobbsamtal utanför ordinarie arbetstid? 
 

8. Brukar du kolla och skicka mail utanför ordinarie arbetstid? (Följdfrågor: Varför? Till 
vilka?) 
 

9. Varför väljer du att göra detta? Förväntas du göra det eller anser du att du själv vill göra 
det?  
 

10. Vilka fördelar finns det med att utföra arbetsuppgifter, svara/läsa mail och ringa eller 
ta samtal utanför arbetsplatsen eller utanför ordinarie arbetstid? 
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11. Vilka nackdelar finns det med att utföra arbetsuppgifter, svara på mail och samtal 
utanför arbetsplatsen eller utanför ordinarie arbetstid? 
 

12. Händer det att du till exempel får en arbetsuppgift på en fredag och förväntas göra klart 
denna till måndagen därpå? Uppskattar du att liknande situationer är vanliga? 
 

13. Känner du att det finns förväntningar på dig att alltid vara tillgänglig? Varför känner du 
så? (Från chef/kollegor) 
 

14. Känner du att du måste arbeta hemifrån eller utanför ordinarie arbetstid? 
 

15. Vilka förväntningar har du på din chef och dina kollegor? Förväntar du dig att de ska 
behöva jobba hemifrån till exempel? 
 

16. Hur vanligt är det att du eller dina kollegor jobbar hemifrån, både under och efter 
arbetstid? 
 

17. Har du stor möjlighet att själv bestämma hur, var och när du ska jobba? Berätta gärna 
mer om detta 
 

18. Hur har information- och kommunikationsteknologin påverkat ditt yrkesliv? Vilka för- 
och nackdelar finns det? 
 

19. Känner du att du har kunnat påverka utformandet eller användandet av regler och 
riktlinjer på din arbetsplats? 
 

20.  Hur påverkar dessa regler och riktlinjer dig och ditt arbetssätt? 
 

21. Hur arbetar din chef med balansen mellan yrkes- och privatliv? (Är det något din chef 
arbetar aktivt med?) 
 

22. Vilken inställning känner du att din chef har gällande balans mellan yrkes- och privatliv 
för sina anställda? 
 

23. Känner du att du kan prata med din chef om ni har olika förväntningar på varandra?  
 

24. Förs det en dialog mellan dig, dina kollegor och er chef angående arbetssätt och 
förväntningar? 
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Bilaga 2 - Empiriskt resultat/Innehållsanalys avdelningar 
Avdelning A 
Tema Citat 
Policy “De går på flexsystem”  

“Inget tydligt nedskrivet” 
”40 timmar per vecka”  
“Då får du inte ligga mer än 20 timmar plus i flexsystemet” 
 “Stämplingsystem”  
“Jag går på förtroendetid”  
“Frånvaromeddelanden vid semester eller annan ledighet”  
“Riktlinjer skrivna så att man vet vilka flexramar man har att hålla sig vid”  
“Vi har våra flexramar, det är två timmar på morgonen och två timmar på 
eftermiddagen”  
“Frånvaromeddelanden när man är på möten”  
“möjlighet att jobba hemifrån” 

Normer “Helst ska de vara här och jobba, men när det inte jobbar så är de lediga. 
Men det är klart att vi gör undantag att man sitter hemma och jobbar”  
“De har inte med sina jobbdatorer hem, de flesta, utan är man väl inte här 
då är man ledig”  
”Medan vi som jobbar på administration där blir det kanske lite mer 
flytande i”  
“till 95% sitter ju alla här”  
“Vi [...] bestämde att telefonen ska vara på under ordinarie arbetstid: 8-17. 
[...] Därefter ska man kunna lägga den i byrålådan när man går hem”  
“Ju men man svarar, om man är på semester och sådant, så föräntas det kanske 
att man svarar hela tiden då.”  
“Men man förväntar sig inte att de ska svara (på mail utanför arbetstid)”  
“någon enstaka gång min kollega har jobbar hemifrån, jag kommer inte ihåg att 
jag jobbat hemifrån en enda gång”  
“Man förväntas på plats”  
“Man förväntas väl mer och mer svara på frågor eftersom man har mail eller 
mobiltelefon. Man har ju liksom mail på mobilen”  
“Jag ska vara tillgänglig när jag är på arbetet, inte annars”  
“Det händer ibland (att en uppgift måste göras över helgen)”  
“under arbetstid förekommer det (att jobba hemifrån)”  
A1: “Uppskattar du att liknande situationer är vanliga? Hur ofta sker det 
ungefär? Inte så jättevanligt, däremot kan det säkert komma uppgifter:”  
“Vi ska vara nåbara (dock inte utanför arbetstid)”  
“[Angående förväntningar på tillgänglighet hos kollegor] alltså inte när man är 
ledig.” “Ja jag känner det [möjlighet hur, var och när man ska jobba]” 
“Det har varit tillåtet att jobba hemifrån om man behöver [...] Men det är ingen 
som har gjort det” 

Chefens 
påverkan 

“Helst ska de vara och jobba, men när de inte jobbar så är de lediga”  
“Har man för mycket timmar då tyder det kanske på att man har för 
mycket arbetsuppgifter och då försöker jag gå in och fördela om.”  
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“Nu använder alla det här stämplingssystemet (för flextiden)”  
“Har man för mycket att göra då är det mitt ansvar att se till att “okej nu 
har vi någon som taktar på 50 timmar per vecka” då har vi placerat för 
mycket.”  
“Skickar jag [mail] på dagtid för det är också ett signalvärde från mig att 
jag ska inte sitta och jobba efter arbetstid och skicka iväg mail för då blir 
de stressade när de kommer till jobbet och tänker att de kanske förväntas 
samma.”  
“Ny information och nya mail lägger jag bara på arbetstid”  
“Jag har möte med varannan vecka med alla, då de får komma hit”  
“Så det är mycket det här med att vara lyhörd och se hur de reagerar när 
de är på jobbet och hur kvalitén är på deras leveranser. Det där måste 
man jobba med på många olika fronter för att ha koll”  
“Nu har alla mobiltelefoner. Det finns möjlighet att jobba hemma [...] Jag 
vill helst att de ska vara här”  
“det är viktigt att tydliggöra vad förväntningarna när det gäller 
tillgänglighet.”  
“Man förväntas nog vara på plats”  
“Fast det är ju också så att om chefen är hemma så svara ju hen om man har 
skickat ett mail. Så hen är nog en sån person tror jag som svarar på alla mail”  
“Då frågar hen ju liksom hur ens arbetsbelastning ser ut. Så det är hen noggrann 
med att kolla upp”  
“Chefen stämmer av så att vi inte samlar på oss för stora flexsaldon”  
“[Chefen] försöker fördela om arbete i gruppen så att det blir mer balanserat”  
“Det är därför vi har medarbetarsamtal kanske. För att igenom sin 
arbetssituation”  
“Någon person var sjuk och ville komma in och jobba ändå och då tycker jag 
att chefen har varit väldigt bra och sagt att det är okej att vara sjuk. Man kan 
fördela om uppgifter om det skulle vara så.”  
“Chefen tycker det är okej att man får ledighet att det är okej att man kan gå 
hem i tid. Jag tycker ändå att hon går på lunch och raster och sådant. Så hon är 
positivt till sådant”  
“Arbetssätt tycker jag ändå att vi pratar om, liksom i grupp och hur vi kan jobba 
annorlunda”  
“Man får [jobba hemifrån], så länge man har något att göra som kan göras på 
distans så är det helt okej.”  
“Har man något problem eller förbättringar så kan man alltid ta upp det” 
”Jag tycker att hon tillåter oss ha en balans. Måste man vabba så vabbar man, är 
man sjuk så är man sjuk”  
“Ja, på senare år har vi pratat mer om vad vi gör” 

Gräns-
preferens 

“Jag kan ta min dator med hem och sedan är jag kanske ledig och svara på 
mail”  
“Det innebär att jag ska jobba mina 40 timmar per vecka, sedan hur jag 
lägger upp dem det är upp till mig”  
“Jag har alltid min mobil på och med mig hem [...] Så att jag har med mig 
datorn en timma hem [...] det är liksom inget. Det känns smidigt för mig”  
“Jag alltid vill ha en ren inkorg i min mail”  
“jag gör inte [jobba hemifrån] som standard, utan jag är här”  
“Det blir väldigt flexibelt just att man kan sköta sån har med privatlivet 
att göra, men att jag kan jobba samtidigt”  
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“Det kan vara mindre effektivt att jobba hemma”  
“Jag tappar ju den här kontakten med mina medarbetare”  
“så gått det går har separerat jobb och privatliv och jag tycker det ska 
vara så. Men sedan [...] dels som chef & sedan har jag barn på förskola… 
Det är bra att man kan vara lite flexibel med arbete och privatliv där jag 
är i livet just nu. Men helst så tycker jag att det ska vara åtskilt”  
“Nej, jag jobbar aldrig hemifrån kan jag säga”  
“[Ringa/ta samtal utanför arbetstid] det händer väl, men det är inget som 
förekommer ofta. Det är ju om det är något speciellt”  
“Nej, i mitt fall så är det nog att jag väljer hur jag vill göra när jag ser att det är 
något jag kan svara på.”  
“Min personliga åsikt så är det ju att man egentligen inte ska göra [jobba 
utanför arbetstid/arbetsplats]”  
“Jag tycker att det är ganska viktigt att man kan koppla av [...] Att man inte 
bara ständigt förväntar sig att man ska svara”  
“[Ringa personliga samtal] Ja det händer”  
“[Jobbsamtal, mail och jobba hemifrån utanför ordinarie arbetstid] Ser inte så 
stora fördelar med det. [...] Tar tid från privatlivet. [...] man arbetar på ledig tid 
egentligen som du kanske inte får lön för heller”  
“[Varför skickar du mail utanför arbetstid] Dels kanske att det är jag själv, men 
dels att också har koppling till att det är något man ska vara klar med”  
“Fördel [...] att kunna jobba extra hemma”  
“Man kanske bara orkar med ett visst antal timmar här sedan så behöver man 
byta miljö. Så samlar man mer kraft och sen så kan jag lägga de extra två 
timmarna hemma på kvällen”  
“Så jag brukar inte ta med mig telefonen [hem] för att jag inte ska läsa mail”  
“Det är nog mer en vilja från en själv under vissa tidpunkter beroende vad man 
ska leverera”  
“samtidigt tycker jag att det är en möjlighet att kunna jobba hemifrån [...] det 
tycker jag är en fördel”  
“det är en ny balansgång med att bli tvingad att hämta från förskola i tid och 
inte kunna jobba över”  
“Jag anser själv att jag vill skicka mail, för att slippa stressen morgonen därpå”  
[Varför nuvarande arbetsplats är bättre än föregående] ”Flextid, möjlighet att 
arbeta hemifrån och arbetsbelastning” 

  
Avdelning B 
Tema Citat 
Policy ”Ja, vi har ju en reglerad arbetstid på att vi ska jobba 40 timmar i veckan. 

Vi har ju… Vi har ju ingen flextid men vi har ju…. Att vi ska jobba här på 
dagtid och så vidare.”  
”Fördelarna är ju att man har en fri tolkning” 
”Jag tänker på arbetsmiljöfrågor och arbetstid. Jag vet hur lång arbetstiden är 
och hur mycket jag får flexa.”  
“vi har ingen övertid egentligen det har vi förhandlat bort.”  
”vi har en väldigt transparent diskussion, ett transparant samtal ganska frekvent 
runt hur vi får det att funka skulle jag säga”  
”Sedan finns det mer centrala styr- och regleringsmekanismer som finns i vårt 
län centralt och de är kanske mer fundamentala så att säga.”  
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”I vårt fall så är det snarare så att utgångspunkten alltid är en fulltjänsgöring i 
timmar och veckor och dagar räknat, men däremot finns det en högre 
flexibilitet kopplat till hur vår yrkesutövning ser ut”  
”De centrala riktlinjerna sätter kanske basplattan för rent allmänt hur 
yrkesutövning ser ut”  
”Men formaliteten i det finns i det mått att vi förväntas rapportera flextids eller 
tidsskriva oss i det mått att vi själva har koll på hur mycket tid vi lägger”  
”arbetsplatstjänstgöring, det är egentligen vår enhets- och områdesmöten som 
följer ett visst protokoll. Där har du också en viss central styrning från 
organisationen sida [...] det handlar om verksamhetsfrågor, arbetsmiljöfrågor 
och personalärenden”  
“formaliteter som APT-mötena där vi förväntas ha pratat om ’ditt och datt’, lite 
mer styrt helt enkelt”  
”men vi har ju förtroendetid här och det använder ju jag hela tiden egentligen, 
även om huvudsakliga tiden på dygnet, dvs. när jag är här, är ju mellan 08:00 
och 16:30”  
”jag för en logg över hur många timmar vi jobbar. Då ser man ju enkelt om 
man ligger på plus eller minus och sedan har vi fått höra från vår chef att det 
viktiga är att vi ligger på 40 timmar på årsbasis”  
“de andra var på semester och då blir man vidarekopplad [...] Där har jag 
automatsvar och sånt när jag är ledig”  
“Vi pratar om balansen ganska ofta på utvecklingssamtal”  

Normer “En del har ju barn och så här och då passar de dem bättre att komma lite 
senare och gå lite tidigare och sedan jobba en timma på kvällen”  
“Så att man är på arbetsplats någon gång och det vill alla vara så det är 
inga bekymmer faktiskt”  
”Alltså det är ju lite så att vi har det väldigt fritt. Vi har ingen övertid 
egentligen, det har vi förhandlat bort. Det är lite ge och ta och jag kan gå hem 
klockan två.” 
”Eftersom vi har det så pass flexibelt så blir det så att jag ibland tar jobbsamtal 
efter. Men inte klockan åtta på kvällen men jag kanske gör det klockan sex.” 
”Det är jättevanligt att vi jobbar hemma.” 
”Det finns ju en förväntan att man ska vara mer tillgänglig nu än vad det var när 
jag började jobba.”  
”Vi är väl medvetna om att vi har det väldigt fritt här. Så det diskuterar vi. Det 
är ju under eget ansvar.” 
”Det är ju ingen annan som gör vårt jobb när vi är borta, då får man jobba 
ikapp” 
”Måndag till fredag så är det ju oftast så att vi inte är här på plats, utan vi är 
väldigt externa i våra roller och vi har väldigt mycket externa möten som inte 
nödvändigtvis heller är här [på arbetsplats]”  
”här på enheten har vi valt att ha en hög grad av anpassning mot yrkesroller för 
att möjliggöra en bra balans.”  
”det är inte ovanligt att jag och [chef] mailar 21:30-22:00 eller 23:00 en vanlig 
vardagskväll om saker och ting för att vi råkar sitta och jobba då”  
“det här är en ganska liten värld så man bildar snabbt en uppfattning om vilka 
man kan kommunicera med och på vilka sätt. Men vi jobbar ganska mycket och 
ganska flexibelt”  
“Så kanske det är så att du skarvar eller kapar timmar i din formella arbetsdag 
och du byter den mot att du tar ett ansvar för att då vara tillgänglig på kvällen”  
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“förväntan är ganska låg, men valfriheten är hög att kunna göra det [...] det 
finns ingen förväntan på den typen av tillgänglighet. Utan det är snarare än 
valbar tillgänglighet som gör att jag kan styra min arbetstid väldigt väl”  
”det finns en känsla av att vi som jobbar här, vi är framförallt tre som jobbar 
ganska tight, vi har ganska lika inställning till vår arbetsbörda, arbetsbelastning 
och arbetssätt skulle jag säga”  
“alla är just intresserade av det här att liksom “hit the ground running” en 
söndag är det ganska gött att ha… skaffa sig koll på hur utvecklingen kommer 
se ut. Och då kan det ju faktiskt innebära att ta vissa initiativ redan då för att då 
måndag morgon”  
”men det finns ingen professionell förväntan runt att vi trycker varandra i en 
riktning”  
“det händer ganska ofta att det sker mailväxlingar som är jobbrelaterade ganska 
sent” “stor flexibilitet och väldigt låg förväntan på detaljstyrning på vad vi gör 
och när”  
”Förväntan är ganska låg men valfriheten är hög att kunna göra det.”  
”det är nog mest internt faktiskt här på området i och med att vi har den, mer 
eller mindre, uttalade regeln att vi jobbar när det passar”  
“de flesta som jobbar i det här systemet där jag rör mig, de skickar mail lite när 
som helst” 
”Jag har nog en förväntan att de är tillgängliga också kontorstid och sedan är 
det en bonus mer om de svara på kvällen om jag drar något mail.”  
”Jag skulle aldrig belasta någon som jag vet inte läser mailen på kvällen”  
”Under arbetstid är jättevanligt [att jobba hemma] eftersom vi har den här 
möjligheten att jobba lite var vi befinner oss” 

Chefens 
påverkan 

“Jag har ju sagt att jag vill att man jobbar 40 timmar i veckan, men hur 
man förlägger de timmarna får man anpassa lite till sin personliga 
situation”  
”Om man får ett mail från mig på en tid som inte är mellan åtta och fem så 
förväntar jag mig inget svar. Om de skickar ett mail till mig utanför åtta 
och fem så kan de inte heller förvänta sig något svar.”  
”jag är mycket bättre på det nu än vad jag någonsin har varit”  
”Sen så tillämpar ju jag kanske en lite mer moderatare tolkning av det. 
Jag har ju sagt att jag vill att man jobbar 40 timmar i veckan, men hur 
man förlägger de timmarna får man anpassa lite till sin personliga 
situation.”  
”Jag är uppmärksam. […] Men får jag mycket mail så brukar jag fråga 
om de har koll på sin tid.” 
”Det jag kräver är att man är här någon gång i veckan.”  
”Jag lägger ett jättestort ansvar på var och en att man sätter sin personliga 
gräns”  
“Vi har en väldigt tillgänglig chef och hon säger att hon är väldigt tillgänglig”  
”Vi har det väldigt fritt och så länge vi sköter oss så får vi bestämma själva.”  
”Hon är väldigt noga med att vi inte behöver svara på mail och vi får bestämma 
själva om vi vill maila eller jobba efter arbetstid. […] Hon är väldigt noga med 
att man inte jobbar för mycket.”  
”upplever att hon ändå bryr sig ganska mycket”  
“det är inte ovanligt att jag och chefen mailar 21-23 en vanlig vardagskväll om 
saker och ting för att vi råkar sitta och jobba då”  
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”Från [chefs] sida så finns det då en väldigt tydlig, dels formell och dels 
informell, inställning till att vi hålls ansvariga till vår yrkesutövning. Vi 
förväntas att göra vårt som, men det spelar inte så vansinnigt stor roll var eller 
hur vi gör det.”  
“[Mail på kvällen] Det är ingen heller som min chef uppfattar som apart”  
”Jag vet att chefen sitter på tåget 1,5 timme på morgonen. Jag vet att hen 
kommer se det här imorgon klockan 08:00.”  
”Vi får sällan assignments eller liksom saker att bocka av under en helg, vår 
chef är bättre än så.”  
”Den typen av avstämningar sker ju otroligt ad hoc; på sms, telefon och i 
korridoren när vi fångar varandra.”  
“Men däremot så har vi ju utarbetat en form av kultur som att [...] om jag 
behöver ha ett svar [...] då når jag chefen 24/7 om jag vill”  
”Det är väldigt dynamisk dialog hela tiden här internt.”  
”Men däremot av min chef att hon är tillgänglig för den typ av feedback om jag 
behöver det.”  
”Det möjliggör vi genom att vi har högt i tak och det finns en stor flexibilitet 
och väldigt låg förväntan på detaljstyrning på vad vi gör och när”  
”Vår chef har varit väldigt tydlig med det sedan dag ett då hon kom in. Hon 
förväntar sig hög leverans och excellens i det vi gör men inte så viktigt när och 
hur”  
”Eftersom hon också pendlar hit och lägger mycket tid på att ta sig till och från 
sitt jobb och har väldigt mycket andra uppdrag så är inte hon heller alltid här 
och tillgänglig så. Och det har ju också bidragit till att vi har andra sätt att vara 
tillgängliga mot varandra.”  
”När ni jobbar och hur ni jobbar och var ni jobbar spelar inte så stor roll, bara 
det blir bra resultat.”  
“”Utan det är väldigt mycket mer pedagogiskt upplagt med ganska långa 
ledtider och bra heads up runt det”  
”Vi har fått väldigt tydligt från vår chef att vi inte ska förväntas svara på mail 
på kvällarna och samma sak under semestern.” 
“Någon gång som min chef har sagt “nu ser jag att du sitter och mailar 23.30 
på kvällen, har du för mycket nu?””  
”För henne är det jätteviktigt att vi har den balansen just. Vi pratar om den 
ganska ofta på utvecklingssamtal och andra sammanhang också”  
”Nej, men hon är väldigt medveten om det och jag tycker hon har en sund 
inställning till det och det känns bra.”  
“Vår chef pendlar [...] hon är på plats från 09-15. Hon är ju den mest 
tillgängliga chef som jag har haft någonsin”  
“Vår chef jobbar nästan alltid hemifrån på fredagar för att hon har så lång 
pendling”  
“Chefen har en väldigt transparent ledarstil, hen visar ju bara vad hen tycker 
och var hen förväntar sig av oss och hen förväntar sig också att vi är 
transparenta om vad vi tycker och känner och så” 

Gräns-
preferens 

“Jag pendlar [...] så blir det ganska mycket tid som jag jobbar på tåget”  
[Ang. samtal/mail] ”Hela tiden faktiskt. […] Ja, för att jag känner att jag 
vill vara tillgänglig och jag är engagerad.”  
”det är ganska effektivt att jobba på distans utifrån administration och 
skrivarbete för man blir inte störd”  
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”Det är ingen som kräver att jag gör något utanför arbetstid, utan det är 
mitt sätt att arbeta så jag har valt detta”  
“Det är ju alltid ett avvägande när man jobbar som vi gör [...] man blir ju 
aldrig klar. Det måste man ha ett mindset i att nu var det bra för idag”  
”Personligt så måste du sätta en gräns i att ”så här långt kom man idag” 
och ”så här långt blev det nu”.”  
“Det handlar jättemycket om att sätta en personlig gräns och det är klart 
att jag tummar på den ibland”  
”Ibland händer allt samtidigt och då är jag inte nöjd med min balans men 
jag har en inre kompass som säger att jag måste hitta tillbaka till det här.”  
“Det är lite ge och ta och jag kan gå hem kl. 14”  
”Eftersom vi har det så pass flexibelt så blir det så att jag ibland tar jobbsamtal 
efter. Men inte klockan åtta på kvällen men jag kanske gör det klockan sex. Jag 
försöker stänga av den för mesta”  
[Ang. måste arbeta hemifrån] ”Bara om jag själv väljer det [...] jag gör det för 
att jag själv vill, det underlättar mitt eget liv”  
“Ibland är det privatlivet som ställer till det och då kan jag jobba hemma [...] 
jag har ju datasystem som jag kan koppla upp mig till var jag än är”  
”Jag jobbar väl mer flexibelt nu än om jag skulle varit här mellan klockan åtta 
och fem.”  
” Sedan jobbar jag på kvällen. Sen ibland så har vi kvällsarbetstid och då får 
man tid då.”  
”Om det är något som händer hemma så kan man sitta hemma och jobba”  
”I mitt fall så handlar det väldigt mycket om att möjliggöra för mig själv att ge 
mig själv möjlighet till en bra balans mellan yrkesliv och privatliv eller 
familjeliv.”  
”Det kanske är så att det passar bäst för mig om jag ringer någon kollega som 
finns i en organisation […] vid 18:00-18:30 när någon utan oss faktiskt har ej 
lucka att höras”  
”det är snarare regel än undantag att jag har koll på min jobbmail, fyra av 
veckans fem arbetsdagar (utanför arbetstid)”  
”Men däremot så innebär det inte att jag svarar på alla mail i min inkorg igår 
kväll bara för att jag sitter med datorn öppen, utan jag gör också prioriteringar”  
”En söndag är det ganska gött att ha… Skaffa sig koll på hur utvecklingen 
kommer se ut.”  
“En hög grad av möjlighet att vara tillgänglig för att ha någon form av 
välfungerande familjeliv vilket för mig är väldigt viktigt [...] och då är det 
flexibiliteten, möjligheten att styra sin arbetstid som gör mig är väldigt viktig 
och ger en uppsida”  
”Jag kan uppleva det som att jag gör bättre arbete hemifrån om jag behöver 
exempelvis producera mycket text.”  
”Man formar mycket om var den politiska riktningen går. Samtidigt kan jag 
hämta på dagis. Den känslan är ganska nice. Man kammar hem båda rollerna 
litegrann.”  
“Då får jag en timme med min chef i bilen, det är vid denna typ av tillfällen 
man pratar. Det kan vara allt från hur ungarna mår till strategiska inriktningar 
av hur verksamheten ska vara om tio år”  
“Vi har en messenger tråd, jag och två av mina kollegor, där vi tramsar runt 
men också pratar om jobbgrejer”  
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“om vår åttaåring är sjuk men inte behöver uppmärksamhet och vård [...] så kan 
jag jobba hemifrån av det skälet om det behövs”  
“Eftersom jag inte upplever att tillgängligheten och att tillgängliggöra sig själv 
är något som belastar mig”  
“Nu väljer man kanske bort lite saker, man kanske väljer bort distansarbete, 
väljer webbkonferenser istället för att fysiskt vara på plats”  
“Nej, det är nog mer att jag känner att det är skönt att få det gjort och att jag 
kanske borde ha gjort det på dagen men att jag gjorde annat”  
”Fördelarna är väl att det bli snabbt gjort liksom och att man kommer fram i 
frågorna förstås”  
”Jag jobbar nog i snitt ett par kvällar i veckan också, det har att göra med att jag 
kanske har gått tidigare eller att det är mycket att göra.”  
”Nu känner jag ändå att jag går in i en roll när jag är här och jag kan kliva in i 
den rollen även när jag sitter i tv-soffan ibland när jag svarar på ett mail eller 
så.”  
“Det är nog mer att jag känner att det är skönt att få det gjort och att jag kanske 
borde ha gjort det på dagen men att jag gjorde annat. Det som kan vänta får 
vänta”  
“Det enda negativa är väl just det här att man ibland kan känna en press. Det 
finns en möjlighet att läsa mailen och då är man lite klåfingrig ibland och 
trycker igång fast än man vet att man inte borde göra det.”  
“Vi självmant avgör precis var vi vill dra gränsen. Det gäller både när arbetsåret 
är igång och även på semestrarna.”  
“man faktiskt kan komma hem tidigare någon dag från jobbet för att vara med 
barnen eller så och sedan jobba ikapp när de har lagt sig” 

  
Avdelning C 
Tema Citat 
Policy “Alltså det finns ju inte så tydliga sådana”  

“Jag har årsarbetstid kontra flexavtal”  
“Man får ett val och sedan skriver man under”  
“Utvecklingssamtal [...] två gånger om året”  
“Det finns ju riktlinjer för hur man själv ska balansera. Som till exempel 
våra allmänna bestämmelser i avtalen”  
“På utvecklingssamtalen så är [balansen mellan arbete och fritid] en 
stående punkt.”  
“Övergripande skrivningar om att man ska balansera [...] privatliv och sitt 
arbete. Men inte i detalj”  
“Årsarbetstid”  
“Årsarbetsmall”  
“Det finns ändå någonting på intranätet som säger att jag förväntas åka hem och 
vara ledig”  
“riktlinjer som säger att vi ska försöka jobba på dagarna och vi ska mötas 
mellan 08.30 och 16.30” “Man vet att det är okej att säga nej också” 
“APT-forum”  
“Organisationen har det ju lite som ’Varför är vi attraktiva arbetsgivare’  
“Att det starkt uppmuntrar till att ha en balans, eller att hålla isär arbete och 
fritid, så jag tar ju det i beaktning och att jag får det uppmuntrat.”  
“Det finns ändå någonting på intranätet som säger att jag förväntas åka hem och 
vara ledig.” 
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Normer “just möjligheten att styra och påverka sin tid.”  
“den här lilla chatt-kanalen som vi har implementerat, som gör att man 
kan ha ett kort samtal utan att det är fysiskt”  
“Ja, de [jobbar hemifrån]. Eftersom vi egentligen inte har någon fast 
arbetsplats där man sitter och jobbar.  
“man kan lämna telefonen på jobbet när man åker hem”  
“Ingen förväntar sig att jag ska kunna svara på ett mail klockan 20:00 på 
kvällen”  
“Sen såklart bör vi väl vara på plats inom rimliga tider, men det finns inte det 
uttalade att vi ska stämpla in då och stämpla ut då”  
“jobba hemma är ju ganska liberalt med”  
“[Förväntningar om tillgänglighet] Nej det skulle jag inte säga. Inte på den här 
arbetsplatsen”  
“Skickar jag ett mail till min chef en fredag och ser att den har svarat mig på en 
söndag så blir jag inte chockad [...] Ser jag däremot att en kollega svarat mig en 
fredag vid nio på kvällen, då blir jag så “oj, sitter hen och jobbar”. 
Förväntingarna skiljer sig nog litegrann på chef och medarbetare”  
“För småbarnsföräldrar är årsarbetstiden viktigare eller det underlättar för dem 
att kunna vara flexibla [...] vanligare för dem, att de till exempel kommer in 
senare för att de behöver lämna eller hämta barn eller vad de nu kan vara… och 
jobbar hemifrån”  
“Många kanaler [...] man ska vara tillgänglig på [...] sms, e-post både på telefon 
och datorn, Microsoft Teams, det finns liksom en chatt i Team, det finns Skype 
i teams, du har folk som ringer, folk som dyker upp, ja det finns väldigt många 
vägar att nå en på”  
“[Dialog på avdelningen om arbetssätt och förväntningar] Nej. Det kanske vi 
bör prata mer om” “[Mail utanför arbetstid] Inget som förväntas så”  
“[Förväntningar på tillgänglighet] Inte alltid tillgänglig. Men i alla fall om man 
kan ge ett svar under dagen.[...] Bara att man får ett svar inom 24 timmar”  
“[Att jobba hemifrån] Det är väldigt vanligt”  
“Vi styr vårt schema väldigt själva så”  
“Vi har ett team så vi kan ha teams-möten, vi kan ha videosamtal med alla 
kollegor vart man än befinner sig. Så man behöver inte sitta här på plats, utan 
man kan ringa varandra och chefer [...] man kan spara tid på det sättet, att vi 
inte behöver åka ut till alla chefer, utan man kan göra det digitalt”  
“Vissa har kanske lite svårt [att sätta gränser] , vissa har känt sig utbrända på 
vår organisation, de kanske är lite i riskzonen när det är lite luddigt i när det tar 
slut, att de går hem och sätter sig och jobbar på kvällarna”  
“Det blir att man jobbar dagtid och det är bra”  
“[arbeta hemifrån eller utanför ordinarie arbetstid] det är inget som förväntas av 
organisationen just nu. Det är ingen som tycker att det är konstigt om man inte 
svarar på kvällen”  
“Jag tror inte att det är en arbetsplats där man jobbar allra mest utanför. Men 
det finns nog de som gör det en del”  
“[Jobba hemifrån] det händer absolut]”  
“Väldigt mötesstyrda i och med att det är mycket möten [...] å andra sidan är 
det väldigt fritt ibland.”  
“väldigt självständiga jobb så det finns egentligen ingen som kollar… Eller jag 
förväntas ju bara slutföra mina saker och vi är ju ganska långt ifrån 
enhetscheferna”  
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“Nej, det har jag väl inga förväntningar på riktigt. Framförallt inte på kollegor”  
“Och det är inte så att jag sitter varje kväll, det är inte en sådan typ av 
verksamhet.” 

Chefens 
påverkan 

“När jag då mailar ut till min grupp [...] på kvällen så kanske det sätter en 
stress [...] Det finns ingen förväntan från mig att de ska läsa och svara på 
det i samma stund. Men det kan ju fortfarande, som mottagare när man 
får ett mail 12 på natten”  
“[Förväntan på mailsvar] Sällan samma natt. Men det beror helt och hållet 
på. Vissa saker är bara för information och behöver inte svaras på 
överhuvudtaget. Jag förväntar mig inte att de läser det när man checkat ut 
för dagen”  
“Jag jobbar ju hemma varje dag [...] oftast efter kl 21”  
“Jag tror att som chef sänder det fler illa signaler om man jobbar utanför 
tider. Det kan finnas en press att man ska göra det [...] vilket det inte finns 
eller är uttalat”  
“Mitt försök är att alltid vara frikostig med att kunna fixa lediga dagar, 
tillfällen att vara med familjen, att gå till tandläkaren”  
“[Förbättringar] Se till så att man kan sitta överallt, att man har tillgång 
till allt man behöver [...] det kan bli småfrustration kring sådana 
teknologiska saker.”  
“Jag har ingen chef som skulle ifrågasätta det dagen efter ifall hen har skickat 
ett mail på kvällen som jag inte svarar på.”  
“frågar min chef om jag kan vara hemma en förmiddag så brukar det i princip 
alltid vara okej”  
“Så länge det är i samråd med chef har jag goda möjligheter [att bestämma hur, 
var och när jag ska jobba]”  
“[Hur arbetar chef med balans mellan arbete och fritid] Inte aktivt [...] mer att 
chefen stämmer av med mig och min upplevelse att jag kunde ha den balansen”  
“Hen inte förväntar sig att vi ska vara tillgängliga dygnet runt och jobba hela 
tiden [...] Något sådant underförstått utan att behöver sägas liksom”  
“När man får ett mail 23.30 när man kommer till jobbet på morgonen, så ser 
man att chefen har jobbat till 00-01 på natten [...] inte så hållbart i längden [...] 
Men chefen kanske behöver vara lite tydligare att inte hen förväntar att vi ska 
jobba till 00.00-00.30 på natten. Det kan ju ge lite fel signaler när han jobbar så 
sent.”  
“Jag tror att som chef ska vara vaksam så att det inte är så att det finns folk som 
sitter och chit-chattar in på kvällen”  
“Jag har inte sett någon chef som har en bra balans”  
“[Om chefen]Jag tror man säger en sak “jo du måste ha balans” hit o dit, men 
samtidigt så är det självständiga jobb [...] chefen har ju en sådan roll så att de 
ser väldigt lite av vad vi gör egentligen [...] så egentligen chefen kan ju bara 
säga “åh ha en balans liksom”.”  
“Så länge det är i samråd med chef så har jag goda möjligheter [att påverka hur, 
var och när jag jobbar]. Jag har gott inflytande.”  
“Det blir väldigt diffust det här, men jag känner det i kulturen och vilken typ av 
person han är. Att han inte förväntar sig att vi ska vara tillgängliga dygnet runt 
och jobba hela tiden och alltid vara tillgängliga. Jag känner på personligheten 
på chefen att den är informell alltså”  
“Men jag tycker cheferna är lyhörda för det vi tycker och tänker och så”  
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“Alltså den enda gången det sker, eller som vi har pratat om det, är på 
utvecklingssamtal. Där pratar vi om hur jag trivs och hur jag får ihop det, 
privatlivet och arbetsliv så. Men det är inget vi pratar om dagligdags så.”  
“Man vet att det är okej att säga nej också”  

Gräns-
preferens 

“Att kunna gå en timme tidigare och hämta på förskolan och jobba en 
timme senare på kvällen”  
“Du har möjlighet att påverka din egen arbetstid. När du förlägger den. 
Det är en fördel”  
“[Fördel] att kunna effektivisera mitt liv [...] mina småbarn har ju en 
dygnsrytm som är helt annorlunda mot jag är [...] så jag är hellre en 
timme till med dem och gör mitt jobb efter”  
“Och där väljer jag själv, om jag absolut inte måste ta med mig telefonen hem 
[...] då lämnar jag nästan alltid telefonen”  
“[Kolla mail utanför arbetstid] Vid behov, väldigt sällan”  
“[arbete utanför arbetsplats eller arbetstid] Vid akuta ärenden. Då måste det inte 
vänta till dagen efter bara av principskäl, då kan det vara ganska skönt att göra 
det”  
“Känner man det där behovet av att alltid vara tillgänglig så tror jag det blir en 
stress.”  
“När man är hemma och ledig då kanske man behöver koppla bort och bara 
vara helt inne i sitt egna”  
“Jag jobbar nog hemma väldigt sällan”  
“Jag går in [på arbetsplatsen] och då är det 100% att jag är på arbetet. Så jag 
föredrar, jag är nog mer produktiv generellt när jag är på arbetet”  
“Om jag alltid skulle ta hem datorn eller telefonen och ha ljud på då tror jag att 
det hade fått negativa konsekvenser. För skulle man höra det plinga till och ett 
mail kommer så kanske det börjar klia lite i en [...] Så det är därför jag gör ett 
aktivt val att i princip eller väldigt sällan ta hem mobilen.”  
“Jag brukar koppla bort telefonen när jag går hem [...] Om jag då jobbar efter 
arbetstid så brukar det mest vara mail och administration”  
“Om jag har gått hem tidigare för att hämta på förskolan t.ex. Då kan jag ta igen 
det på kvällen [...] för mig är det liksom att kunna få ihop det [...] men då kan 
jag jobba heltid, då behöver jag inte gå ner på 80%”  
“När jag väl jobbar hemma då är det för att jag kanske behöver lite lugn och ro 
den dagen och vet att jag ska boka in intervjuer eller ringa massa referenser och 
då är det skönt att jobba hemma i lugn och ro”  
“skönt att gå iväg och kanske sitta hemma. Man får oftast lite mer gjort då”  
“[Skicka mail utanför arbetstid] Egentligen är det för att underlätta för mig själv 
skulle jag säga”  
“jag tror det kan finnas nackdelar om man inte kan hantera det på ett bra sätt 
och jag har varit i en helt annan situation tidigare då det förväntades 
[tillgänglighet och jobb utanför arbetstid]. Så jag tycker att jag har en väldigt 
bra kontroll på vad jag gör.”  
“Jag måste inte [arbeta utanför arbetstid], men det blir ju lite så ändå med 
småbarn.”  
“Att kunna ta med datorn hem plus att ha VPN så man kommer åt alla mappar, 
det är ju helt fantastiskt”  
“Jag känner ingen stress med att ha tillgång till de här sakerna”  
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“Att kolla mail kl 22 på kvällen det är ju bara fånigheter om man inte tänker gå 
upp och jobba [...] jag tar inte upp det förrän jag vet att jag ska göra något aktivt 
åt det. Det finns ingen idé att bara ligga och “stacka information””  
“Jag brukar väldigt sällan ha med mig jobbtelefonen hem, som sagt”  
“Om man har en arbetstopp, om det är den tiden på året då man har en vecka 
eller en period när det är väldigt mycket att göra då finns det ju en fördel att 
kunna beta av lite hemifrån” 

  
Avdelning D 
Tema Citat 
Policy “Flextid, så att man kan flexa lite innan och lite efter arbetstid”  

“Sedan har vi årsarbetstid [...] man kan ha plus 200 timmar eller minus 
100 timmar” “Vi har ju våra utvecklingssamtal”  
“Arbetsplatsträffar (APT), var tredje månad där vi går igenom de 
arbetsförutsättningar kring vad man gör, hur balansen är, både i jobbet 
och privat”  
“De som har flexarbetstidsavtal, de kan komma senast 09:00 och gå 
tidigast 15:00, men man ska vara här mellan 09:00 och 15:00. Men de som 
har årsarbetstid, vilket är majoriteten, de jobbar hur och när de vill 
egentligen”  
“Flextid, jobba hemifrån [...] årsarbetstid”  
“Vi har två dagar på oss att svara [på mail]”  
“Vissa regler för flextiden, att man ska vara här halv nio och inte gå före tre”  
“APT”  
“Medarbetarundersökningar”  
“möjlighet att jobba vart man vill”  
“Finns inga specifika workshops eller liknande” 

Normer “Oskriven policy att man inte mailar kvällstid och efter arbetstid, och att 
är man ledig så är man”  
“Någon kanske vill jobba lite senare och då börjar man senare [...] så sin 
egen arbetstid styr man väldigt mycket själv över”  
“Så egentligen så har man respekt för varandra och har en bra grund i 
förhållningssätt så känner jag att man inte behöver ha så hårt reglerat 
kring det, utan det är omtanke för varandra”  
“[Förväntningar på mailsvar] Någon timme efter att de har kommit till 
jobbet, nästkommande dag. Så att man hinner landa och göra annat”  
“folk går förbi och tänker ’ja, bra du sitter här då kan jag stämma av en 
sak’”  
“Har man en god kultur och ett bra sätt att prata om det[...] att man 
lättsamt kan diskutera de här sakerna så är det också lättare att hantera 
dem så att det inte blir någonting som man inte kan prata om”  
“Ibland jobbar man hemifrån, ibland jobbar man [på något av kontoren]”  
”Våra avdelningsträffar och liknande har vi nu kört lite såhär som hybrid. 
Man kan både komma till avdelningsträffen i en lokal där vi står och 
pratar om grejer eller så kan man följa det via livestream eller se det 
efteråt”  
“De flesta är här den mesta av tiden, men någon ibland hemifrån. Då 
använder vi oss utav digitala plattformar för att få kontakt”  
“Både i min roll och inom min enhet så är det ju så att man kan jobba 
väldigt mycket”  
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“Någon sitter här och liksom lägger in sin flex och jobbar lite längre 
flextider och någon tokkör fyra dagar och sedan är ledig två dagar nästa 
vecka”  
[Att jobba utanför ord. arbetstid] ”Det är väl mest det att de får svar direkt om 
det är någonting som är bråttom med”  
[Tillgänglighet] ”man känner väl att man behöver vara det för att jag har ju 
hand ändå om alla kunder [...] de vill ju ha svar på sina frågor. [...] inte på 
kvällstid eller helger”  
“Sällan jag jobbar hemifrån. Men det är ju andra som gör det [...] chefen tycker 
det är okej bara man gör det man ska”  
“Jag hör på de andra att de hela tiden tänker att de måste jobba igen tiden 
[årsarbetstid]. Det kan nog bli en stress”  
[Mail utanför arbetstid] ”Framförallt verksamheten då. Det är väldigt sällan till 
kollegor här, utan det är mot verksamheten. Det är ju dem man får merparten av 
mailen ifrån också [...] Jag tror inte att jag förväntar göra det, det är inget jag 
har känt av i alla fall”  
“Svårt att säga hur kollegorna jobbar, det är väldigt, väldigt blandat. Men jag 
tror att de flesta i alla fall kollar av mailen hemifrån [...] Det är ju inte så att 
man aktivt jobbar, men svarar på mail tror jag att de flesta gör”  
“Man skulle till exempel kunna ta ledigt en fredag och checkar man av med 
sina närmsta kollegor så är det lugnt, om man har jobbat in väldigt mycket tid 
tidigare”  
“Vill vi jobba hemifrån eller efter arbetstid så är det superlugnt, men det är 
inget som vi förväntas göra heller, utan det är helt upp till var och en. Till vissa 
passar det jättebra, andra vill verkligen inte ens ta med mobiltelefon eller dator 
hem”  
“Sedan vet jag att [arbetsbelastningen] går i cykler. Ibland så är det väldigt 
mycket att göra och då jobbar man lite mer. Sedan är det lugnare andra perioder 
och det är skönt att kunna gå lite tidigare då”  
[Mail utanför arbetstid] ”Främst är det för att man inte hinner göra det på de 
åtta timmarna man är på jobbet [...] så det kan hända att jag sitter på kvällen 
och svarar eller skriver och skickar mail [...] Men jag begär inte att någon läser 
förrän dagen efter”  
“Jag har nog inte upplevt att det finns [tillgänglighets] krav i arbetskulturen 
eller i enskilda chefer heller”  
“Jag tror det är väldigt vanligt [kollegor jobbar hemma]. Det blir inte 
jättemånga timmar, men om man tänker för varje dag så blir det på en vecka 
ganska mycket”  
“Man kan ju slänga iväg ett mail vid 19-20 och så får man ju svar 10 minuter 
senare, då vet man att de också sitter uppe och jobbar”  
“När det är höstlov så kan man märka att kollegor finns på plats hemma, men 
de är fullkomligt tillgängliga.”  
“Det kan hända att man själv kan jobba hemifrån när man vet att man har en 
heldag utan möten och man känner att man behöver ta igen lite. Så blir det ett 
sätt att stänga ut sig lite, kommer man [till kontoret] så finns det alltid 
distraktioner”  
“Väldigt mycket att man ska se till att saker blir gjort men hur, var och när är 
inte viktigt alls”  
“Att jobba hemifrån eller välja att vara på en annan arbetsplats, vi har ju lite 
olika arbetsplatser här, så är det ganska normalt” 
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Chefens 
påverkan 

“Oftast så [...] avvaktar jag att svara tills det är arbetstid även om jag ser 
mailet. Bara för att kulturmässigt jobba med att vi inte kommunicerar hur 
eller när som helst”  
“På vår enhet har vi inte gjort så att jag har sagt hur man ska göra 
[gällande arbetstid]”  
“Oftast ställer jag in så att mailet inte landar i någons inkorg den tiden, 
utan att det landar nästa dag”  
“Jag vill gärna ses och titta på varandra när man pratar”  
“jag tycker det är okej och bra så länge det fungerar för individen, alltså 
att det inte finns något krav på att man ska göra på något särskilt sätt 
[jobba hemifrån eller utanför ord. arbetstid]”  
“[Inför APT] Jag hade ingen punkt som de inte redan visste om. Så fort 
jag kan kommunicera så kommunicerar jag det via den plattformen [...] 
det gör också att APT kan användas mer för att diskutera”  
[Nackdel med teknologi] ”därför prioriterar jag ändå enskilda möten som 
jag har med varje medarbetare [...] ju mer information som hamnar i de 
digitala plattformarna, desto mindre naturliga beröringspunkter, när man 
stämmer av allting digitalt”  
“Men väldigt fritt. Frihet under ansvar.”  
“Det tänker jag är en förbättring i att inte tänka ’one size fits all’ i någon 
av de här lösningarna, utan att ha de här individuella samtalen”  
“Jag tror att chefen är övertillgänglig ibland [...] chefen är hemma och vabbar 
men om det är något så är hen tillgänglig”  
“Hen ställer ju inga krav på att vi ska svara eller så [...] chefen sa att vi kan vara 
så lediga vi vill över jul nu [...] är det något så kontaktar han oss via våra 
privata telefoner om det skulle vara en jättekris”  
“Vår chef är ganska tydlig med att vi helst inte ska svara på mail utanför 
arbetstid”  
“Sedan om man tittar på min chef så vet jag att jag får svar oavsett om jag 
mailar sent en vardag eller på en helg till exempel och det är ju…”  
“Man får planera sina dagar så mycket vi har möjlighet att göra, så länge inte 
själva arbetet blir lidande av det”  
“Chefen är väldigt mån om att man inte ska jobba längre än de 8 timmarna man 
har. Kan påminna en att gå hem eller att ta ledigt”  
“Kommunikationen [balans mellan yrke och fritid] är ganska tydlig [...] hen 
säger till en och påminner en helt enkelt” 

Gräns-
preferens 

“Jag bor i [annan stad] och ibland om jag har få möten så tycker jag att 
det är mer effektivt att tokjobba hemifrån.”  
”Ibland så måste man koncentrera sig jättemycket och då kanske jag inte 
jobbar hemifrån men jag kanske jobbar [...] någon annanstans för att 
kunna koncentrera mig på en viss arbetsuppgift”  
“För mig är det en flexibilitet i livet att kunna göra det”  
“Dels eftersom jag bor lite längre bort och dels för att jag har små barn så 
tycker jag det är en fördel att kunna göra så [...] Man ska inte vara ledig 
för mycket heller”  
“Jag stämplar in på morgonen och så har jag flexavtalet”  
“Om man har några timmar över på flexen så kan man gå lite tidigare på 
fredagen [...] och jobba igen sen. Så det är bra på det sättet, flextid tycker jag är 
bra”  
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[Telefonsamtal och mail utanför arbetstid] ”Jag är lite nyfiken tror jag [...] 
ibland kan det vara något som är lite bråttom [...] det kanske är en gång av 20 
som man måste svara direkt” “Skulle det bli något långvarigt samtal så lägger 
jag ju till det på flexen”  
“Jag gör det ju väldigt sällan [jobbar hemifrån]”  
“Det kanske inte passar alla att ha årsarbetstid [...] att få balans i det med 
årsarbetstid, det tror jag blir svårare”  
[Mail & telefonsamtal] ”Det är väl för att kunna klara av jobbet på bästa 
möjliga sätt”  
[Arbete utanför ord. arbetstid] ”Den största fördelen är att man får saker gjort 
[...] få undan saker och komma framåt i arbetet”  
“Vi har ju möjligheten att jobba hemifrån [...] det är en skön fördel tycker jag”  
[Arbete utanför ord. arbetstid] ”Det tar ju tid från privatlivet så klar, men 
samtidigt så kan det ju vara en stressfaktor att ha de sakerna ogjort på jobbet 
också. [...] Välmåendet kan ju öka ändå tänker jag. Sedan måste man hitta en 
vettig balans på det också, det går ju inte konstant att vara uppkopplat mot 
jobbet heller”  
“Det underlättar för egen det [att jobba hemifrån eller utanför ord. arbetstid]”  
“Sista tiden har jag suttit kvar här och jobbat istället och då har det blivit 
väldigt sent under en lång period. Men svara på mail och kolla mail gör jag 
dagligen hemifrån”  
“Mycket mer mobil idag jämfört med tidigare. Så det är skönt” “Men mail tar 
man absolut [utanför arbetstid] [...] det är nog jag själv som väljer att göra det”  
“Man vill ju helst hålla sig till arbetstiderna så att man verkligen kan släppa 
arbetsrelaterade frågor så att säga”  
“man kan inte bara släppa jobbet när man kommer hem”  
“utifrån mig själv så kan det bli 1-2 timmar extra varje dag hemifrån skulle jag 
säga”  
“det kan vara skönt att veta att man kan svara på mail och ha åtkomst till 
intranätet. Men det kan också vara dåligt om man vet med sig att man inte 
släpper saker när man väl kommer hem. Det blir som att man aldrig loggar ut så 
att säga”  
“på min tidigare arbetsplats hade jag ju i början ingen VPN så jag kunde inte 
jobba utanför arbetslokalerna. Nu när jag tänker tillbaka så var det ju bra. Det 
var skönt. [...] Men nackdelen är väl när det blir så här mycket vissa dagar. Då 
blir det att man får sitta kvar på jobbet istället och klockan blir väldigt sent”  
“Mycket bättre när man tänker att man har tid för återhämtning” 

  
Avdelning E 
Temta Citat 
Policy ”har ju något som vi kallar årsarbetstid, så det gör att när vi jobbar är det 

väldigt fritt”  
”Sedan tycker jag att vi i vår kompetensstyrningsmodell så finns det ett 
antal frågor som handlar om förutsättningar där balansen mellan arbete 
och privatliv, hur den balansen fungerar, finns med” “arbetsmiljöenkät”  
“APT”  
”Vi som är kontorsarbetare i [organisation] har nog som regel att man har 
årsarbetstid och allt vad det innebär. Men på min enhet så är det alla 
medarbetare”  
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“Flextid [...] stämpling för mig personligen [...] tidsrapportering” “APT” 
”Regler och riktlinjer… Jag har väl sett dom någonstans, men det är väl mer att 
jag är upplyst om att de finns”  
”Om det är flextid som innebär att du har flexibel arbetstid och att du ändå 
har… Jobbar du längre en dag så kan man sluta tidigare nästa dag”  
”Jag använder mig av stämpling för mig personligen,”  
”Utvecklingssamtal”  
“Årsarbetstidsavtal”  
“jag tycker ändå att en ganska stor del av våra APT handlar om [balansen] på 
ett eller annat sätt.”  
“Utvärderingar månadsvis, på fysisk och psykosocial hälsa och arbetsmiljö” 
“Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal”  
”Jag visste nog inte ens att det fanns en sådan separat riktlinje. Sedan pratar vi 
ju om de frågorna på utvecklingssamtal och sådant”  
”jag tror att det är ganska centralt styrt någonstans ändå, upplever jag” 
”Vi har ju pratat väldigt mycket om det utifrån arbetstidslagstiftningen och 
också samverkansavtalen som finns och arbetslagstiftning och så”  
”Vi pratar ganska mycket i vår enhet om de här frågorna och i vår enhet så följs 
det upp månadsvis, vi gör en arbetsmiljöundersökning varje månad på vår 
APT.”  
”det är väl arbetstidslagstiftningen som finns för oss.”  
”Jag har årsarbetstid, men det ingår ju flex då också”  
”Mycket kommer ju liksom från centralt håll så får vi finna oss i det.”  
”Men i vissa frågor kan det vara så att det tas upp på vår arbetsplatsträff eller 
inom vår avdelning” 

Normer ”Och att det inte heller finns förväntningar att jobba mer än man faktiskt 
är anställd till att göra”  
”Jag tänker att de allra flesta som jag träffar när man pratar om det så är 
det så självklart att man har den friheten att styra sina arbetstider”  
”Normen är inte att vi ska jobba, vi ska inte vara tillgängliga dygnet runt, 
vi ska inte… och det finns inte som förväntan heller, det tycker inte jag, 
men att det är viktigt att prata om det”  
“självklart att man har den friheten att styra sina arbetstider [...] de flesta 
skulle säga att det är superviktigt för att man ska ha den här balansen 
mellan arbete och privatliv också”  
”det finns ingen förväntan på att vi ska jobba mer än våra i snitt 40 
timmar i veckan.”  
[Jobba hemifrån / utanför] ”Jag skulle säga att det är blandat […] vi alla 
gör det nog mer eller mindre.”  
”Men jag skulle nog säga att de flesta jobbar mer hemifrån någon 
eftermiddag, kväll eller några timmar. Även en söndag”  
”De allra flesta har nog jobbmobilen med oss”  
”Det är ju mer så att jag säger åt dem att sluta göra det. För det blir inte bättre 
för någon.”  
[Ang. jobba hemifrån] ”Men ser jag istället till mina kollegor tillika 
uppdragsgivare, dvs. chefer på alla nivåer i kommunen så är det mer regel än 
undantag [...] jag får ju mail från dem vid alla möjliga konstiga tider”  
“vi är centralt anställda av X med en enhetschef som personalansvarig chef, 
men sedan är vi ju utlånade till olika avdelningar för att utföra vårt arbete”  
“Jag behöver inte skriva ut någonting. Det är fullt ut digitalt”  
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“Arbetsgivaren är ju måna om sina anställda och det gäller ju generellt [...] men 
inte mån om sig själv”  
[Arbete utanför arbetstid] ”Men att göra det utanför arbetstid ser jag inga 
vinster med överhuvudtaget”  
”Och jag tycker att den här arbetsplatsen är väl den som har varit bäst hittills på 
att försöka lägga alla möten inom någon slags normal kontorsarbetstid”  
”Ja en kulturfråga helt enkelt tänker jag och det är ganska många som jobbar 
lite kväll och lite helg och sådär.”  
“Att man kollar mailen är en sak såklart, men det beror ju också på vad det 
råder för kultur i den omgivning man befinner sig. Får man mycket mail på 
kvällen till exempel då är det klart [...] då uppmuntrar det till att också gå in och 
svara på mailen och kvällen”  
”jag skulle inte säga att jag förväntas av min arbetsgivare, men å andra sidan 
kan det finnas en förväntan hos andra personer, om vi säger uppdragsgivare 
kanske”  
”Jag tror att det kanske är mer en upplevd förväntan, än en faktisk förväntan 
från dem.”  
“Det är klart att tillgängligheten finns kvar där, men stora nackdelen är väl att 
det är svårt att avgöra också kanske vad som är slutet på arbetsdagen. Det blir 
väldigt flytande gränser och det finns det en del negativa aspekter med tänker 
jag”  
”Man skapar nog den tillgängligheten själv och sedan är det så att folk utnyttjar 
den tillgängligheten, de vet att man ofta är tillgänglig sent.” 
”Alltså att till exempel slutföra någonting, ägna en halvtimme åt det när man 
kommer hem, sånt tror jag många gör”  
“Man borde ha fått ett svar under arbetstid eller tidigare under veckan. Då kan 
man ju ha lite högre förväntningar och säga till att de får se till att svara på 
frågan innan måndag”  
“Men inte generell förväntan att man ska jobba mer än sina timmar”  
”Jag tror snarare mer att det finns en kultur där man känner att man måste vara 
hemma en eftermiddag”  
“Mycket hänger på kollegor också som förväntas att man ska vara fysiskt på 
plats också tänker jag”  
”Jag jobbar inte mycket mer hemma än vad jag gjorde för 5 år sedan av det 
skälet att skulle jag inte säga”  
”Det händer. Men då är det ju på arbetstid man gör det, inte utanför arbetstid, 
just eftersom arbetsplatsen är mer flexibel nu.”  
“Största vinsten [...] vi är ganska utspridda i [stad] också på många olika 
platser, att man kan jobba var som helst på de platserna”  
“Så det är väl lite mer flytande och det är klart att det är bättre och det tycker 
nog de flesta”  
[Arbeta hemifrån] ”Men då är det ju på arbetstid man gör det, inte utanför 
arbetstid, just eftersom arbetsplatsen är mer flexibel nu.”  
“Sedan är det ju nu så när man har jobbmobiltelefon där man har e-post och så, 
då är man ju mer tillgänglig om man väljer att ta med den hem, på gott och 
ont.” 

Chefens 
påverkan 

”Annars så tycker jag att det är väldigt tydligt att det är en fråga att prata 
om. Att den balansen är superviktigt för att man ska må bra på jobbet och 
må bra privat tänker jag.”  
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”man ska ju göra sitt jobb när man är på jobbet, men också viktigt att ha 
en fritid såklart.”  
“Jag tycker det är jättecentralt, för att vi gör ju i mån som chef att mina 
medarbetare ska må bra och då behöver man också känna att ’nej men nu 
har jag gjort mitt på jobbet’ och jobbet är inte allt”  
”Men jag tycker att det är viktigt att det är väldigt uttalat att det inte finns 
några förväntningar att man bara ska jobba och jobba och jobba utan att 
man ska signalera när man inte hinner [...] men om det dyker upp 
prioriteringssvårigheter så ska de känna att de kan ta hjälp”  
”Jag är tydlig med att jag inte förväntar mig att de ska prioritera hela sin 
arbetsdag”  
”Skulle vi ha det striktare, säg att vi har en regel som säger att man inte 
får jobba utanför arbetstid, det skulle göra vår arbetstid lite stelbent”  
“Jag kan inte sitta och skicka massa mail till mina medarbetare på kvällen 
för jag tänker att jag behöver reflektera över om det skickar en signal om 
att här kvällsarbetar vi” 
“Jag tänker att det ändå inte är någon som läser om jag skickar det på 
kvällen, så att jag skulle nog säga att jag gör det otroligt sällan”  
“Jag tänker som chef och ledning att man uttalar sig att det är en sådan 
kultur. Vi har möjlighet att jobba utanför kontorstid men det är utifrån 
att vi har flexibla arbetstider”  
“Jag förväntar mig inte att man ska svara på, jag skulle inte vilja att man 
ska svara på mail på kvällstid. Sedan att man kanske gör det för att man 
liksom… Men då är ju det positivt behovsstyrt, inte att det finns en 
förväntan från mig som chef”  
“viktigt att säga hejdå till jobbet. Gör man inte det så kan man via 
teknologin jobba hur mycket som helst”  
“jag tror inte min chef egentligen går in och stämmer av [tidsrapporteringen] så 
mycket”  
”Vi är ju 25st [...] som är utlånade till olika avdelningar, det finns ju inte en 
suck för chefen att ha någon koll på vad vi håller på med allihop”  
”Ja, men det tror jag absolut. Framförallt på en, ja, både på en individuell nivå, 
men även på en gruppnivå, dvs. att man har ju under året”  
”Att man hör den dialogen för att hitta en jämn arbetsbörda och sådana saker. 
Det diskuteras ju hela tiden”  
“Chefen är ju typ sist från jobbet varje dag [...] men det spelar ingen roll vilken 
dag jag jobbar till 18-19 nog fan är hen kvar och då jobbar inte hen 40 timmar 
det går inte att få ihop det”  
“jag skulle inte säga att jag förväntas [svara på mail utanför arbetstid] av min 
arbetsgivare”  
”Jag tror att hen tycker att det är viktigt. Det är ju en naturlig fråga att ta upp 
från ett arbetsgivarperspektiv att ta upp på ett utvecklingssamtal och sådana 
saker.”  
“Man hör dialogen för att hitta en jämn arbetsbörda och sådana saker. Det 
diskuteras ju hela tiden [...] då tycker jag att åtminstone min chef är närvarande 
och försöker vara lyhörd inför det och försöker vara med och prioritera och 
sådana saker”  
”Hon är jättenoga med det, att vi ska känna att vi har en bra balans och att vi är 
lediga när vi är lediga. Det poängterar hon väldigt mycket och det pratar vi 
alltid om i medarbetarsamtal och uppföljningssamtal som vi har”  
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”Ja, det har varit en del situationer som vi verkligen har behövt prata om sådana 
saker så att det har jag verkligen… Det har varit jättebra.”  
“Jag har en väldigt tät kontakt med min chef och hen är alltid öppen om man 
har någonting [...] hen kan inte alltid påverka det [...] men hen gör det hen kan” 

Gräns-
preferens 

”våra årsarbetstider gör ju att det kan vara skönt att faktiskt jobba den 
där timmen på kvällen för att man kan vara ledig nästa förmiddag.”  
”När jag själv jobbar utanför arbetstid då gör jag mer… Kanske 
förbereder inför ett möte eller läser en rapport eller vad det nu skulle 
kunna vara, inte kommunicerar så mycket.”  
”Om jag har behövt kanske sluta någon timme tidigare så kanske jag 
istället för att jobba en lång dag väljer att åka hem för att sedan jobba en 
timme på kvällen”  
”Jo, men det är lite skönt att sitta tre timmar på söndagen för att känna att 
man har koll”  
”Skulle jag hamna i att jag märker att jag lägger in lite kvällsjobb flera 
dagar i veckan då tänker jag att jag inte har balans”  
”… jag tycker att pusslandet blir enklare. Ska jag gå och klippa mig en 
eftermiddag så behöver inte jag ta ledigt, men jag kanske jobbar på 
kvällen istället för att kompensera.”   
”För mig skapar det också en möjlighet att komma, inte komma ikapp, 
men göra klart en viss grej som kanske just då behöver lite mer tid”  
“hålla balansen så att man faktiskt lite säger ’hejdå jobbet vi ses imorgon’ 
[...] man är noga med att tänka att det normala är att vara ledig”  
”Blandningen alla gånger. Det är just att för mig så skapar det också en 
frihet att kunna göra privata saker på arbetstid och likväl tvärtom”  
”De flesta dagarna lägger jag kvar telefonen på jobbet. Har jag stämplat ut så 
har jag stämplat ut. Jag gör mina 40 timmar, det har jag betalt för.”  
”skulle jag nu ha med mig någonting hem för att jag känner att jag måste skicka 
något mail eller liknande då kommer jag ju räkna det som arbetstid”  
”Jag är anställd för att jobba 40 timmar i veckan, då jobbar jag 40 timmar i 
veckan och ifall jag inte hinner med det de har ålagt mig att göra, det är inte 
mitt problem”  
”Att göra det utanför arbetsplatsen kan det absolut finnas vinster med.” Att man 
ska kunna avsluta någonting kanske, även om det är en timme efter ordinarie 
arbetstid, som man annars skulle få hålla på och vänta med till nästa dag eller 
så”  
”Ja, men dels en tillgänglighetsfråga, det kan vara positivt naturligtvis, men 
också att man känner att man kan avhandla frågor mer skyndsamt helt enkelt”  
”Det är klart att tillgängligheten finns kvar där, men den stora nackdelen är väl 
att det är svårt att avgöra också kanske vad som är slutet på arbetsdagen.”  
“På så sätt så effektiviserar det ju. Fast det är samma sak där, du måste förhålla 
dig till all information, annars så drunknar du”  
“Jag har tidigare slutat på ett jobb för att det inte gick att få den balansen”  
”Sen kan det ju vara så att det i perioder att man inte känner att man hinner 
med, att då kan det vara en investering att sitta två timmar några kvällar och 
så.”  
”i perioder har man kollat e-posten utanför arbetstid.”  
“Den mer löpande kommunikationen med vem som helst kan vänta till dagen 
efter eller så”  
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” För en själv, för att man ska ha lite med kontroll över situationen framför allt” 
“[Mail utanför arbetstid] Mycket kommer nog från en själv snarare om man ska 
vara uppriktig” 
“Det kan vara positivt [...] man kan avhandla frågor mer skyndsamt helt enkelt. 
Sedan får du ju rent krasst en längre arbetsdag. Eller du får kanske en timme till 
som du kan hantera frågor på, nu är det inte hållbart i förlängningen”  
“Jag tror egentligen inte att man får ut den nyttan som man tänker sig att man 
ska få ut av det.”  
“Jag jobbar hemifrån en del också. Så det är jättebra, vi har en väldigt flexibel 
arbetsplats. Nu när man är mer digital också så möjliggör det ju också på ett 
annat sätt”  
”I perioder har man kollat e-posten utanför arbetstid”  
”Det kan nog vara för att man kan koncentrera sig på andra saker när man är väl 
på jobbet. Men jag tycker inte att man ska behöva jobba när man inte är på 
jobbet. Eller utanför arbetstid”  
”Fördelarna kan ju vara att man kan vara förberedd inför nästa kommande dag 
eller något speciellt möte, men också att man har tid att koncentrera sig på 
andra saker när man är på jobbet.”  
”Och det avtalet jag har, årsarbetstid, då har man ju ännu större frihet än om 
man bara har flextid. Jag skulle ju egentligen kunna välja att jobba jättemycket 
ett halvår rent formellt liksom och sedan vara ledig jättelänge.”  
“På det sättet kan inte jag påverka så mycket. Mycket kommer ju liksom från 
centralt håll så får vi finna oss i det” [Gällande riktlinjer] 
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Bilaga 3 - Innehållsanalys: Officiella policys 
 

Organisation Citat 

AB “Handlingsplanen ska ge stöd till chefer och medarbetare så de tillsammans 
kan skapa en arbetsmiljö som är hälsofrämjande och långsiktigt hållbar”  
“Vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart 
arbetsliv.”  
“Aktiv i dialog och har möjlighet att påverka vår egen arbetssituation” 
“Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och ingår som en naturlig del i det 
dagliga arbetet”  
“Vi är en del av varandras arbetsmiljö”  
“Arbetsplatsträffar”  
“Genomlysa behov och skapa förutsättning för en god arbetsmiljö för 
regionens chefer”  
“Utbildning i hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljö”  
“Skapa förutsättningar till dialog på arbetsplatserna” 
“Tydliggöra medarbetarnas delaktighet [...] samverkansavtal med de 
fackliga organisationerna”  
“Utveckla delaktighet i verksamhetens utveckling”  
[Förvaltningschef ansvarar för] ”Mål, handlingsplaner och riktlinjer tas fram 
och följs upp”  
“Genomföra aktiviteter så att handlingsplanens aktiva åtgärder för 
jämställdhet integreras i verksamhetsplaneringen”  
“Chefen ansvarar för att rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete följs i 
verksamheten”  
“Medarbetarna ska samverka med arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet”  
“Medarbetarna ska aktivt bidra i arbetet med en god organisatorisk 
arbetsmiljö” 

CDE “Digitalisering ställer nya krav på arbetsformer och organisation”  
[Organisationens] ”arbetsmiljöarbete ska bidra till ett hållbart arbetsliv”  
“Ständigt förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljöng genom ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete”  
“Förebyggande insatser vilka sker i nära samarbete mellan chefer, 
medarbetare och skyddsombud”  
“Chefen ska driva det systematiska arbetsmiljöarbetet”  
“Hälsofrämjande och systematiskt arbete”  
“Delaktighet och samverkan”  
“Hög kompetens i arbetsmiljöfrågor”  
“Överordnad chef följer upp att underordnade chefer är trygga i 
arbetsmiljöarbetet”  
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“Föra löpande dialog med medarbetare t.ex. på APT [...] om 
arbetsmiljöfrågor, arbetsfördelning och prioritering” “Skyddsombud och 
huvudskyddsombud samverkar med chef i arbetsmiljöarbetet”  
“Vi har arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete-hjul”  
“arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskap [...] hur 
man förebygger och hanterar ohälsosam arbetslastning” “Vi har 
arbetsmiljöutbildning”  
“Arbetsgivaren ska [...] se tull att arbetstagarna känner till dem” 
“Medarbetarenkät”  
“Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter och befogenheter inte ger 
upphov till ohälsosam arbetsbelastning”  
“Arbetsgivaren ska [...] motverka att arbetstidens förläggning leder till 
ohälsa hos arbetstagarna”  
“Bemanningssystem”  
“Arbetstidsavtal”  
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Bilaga 4 - Innehållsanalys: Nya kategorier/intressanta observationer 

Avdelning Citat 

A “Har man för mycket timmar då tyder det kanske på att man har för 
mycket arbetsuppgifter” 
“När man väl är på plats så får man ju en helt annan typ av frågor”  
“Jag har personalansvaret för dem, men det kanske är andra i 
organisationen som ansvarar för vilka uppgifter de ska utföra [...] jag har 
inte alltid insyn i precis vad de har fått för deadlines eller för 
arbetsuppgifter”  
“Ju mer man svarar [...] så förväntas det kanske att man svarar hela tiden då”  
“Vi försöker skapa arbetssätt [...] att göra listor och liksom dokumentera 
rutiner [...] det ska liksom underlätta om någon skulle bli borta av någon 
anledning”  
“Det blir att man arbetar på ledig tid egentligen som du kanske inte får lön för 
heller. I alla fall lite som våra tjänster är utformade”  
“[chefen] försöker fördela om arbete i gruppen så att det blir mer balanserat” 
[Arbetsuppgifter] ”’När kan du ha det klart?’, ‘kan du få klart det denna vecka 
eller imorgon’”  
“Så där är ju tekniken bra att man enkelt kommunicerar med andra. Då gör det 
inget om det bara är 30 minuter. Om man skulle ha ett fysiskt möte så tar det 
ju väldigt mycket tid och kraft”  
“Man kan fördela om uppgifter om det skulle vara så”  
“[Arbetsuppgifter utanför ord. arbetstid] Nackdelar är att det tar tid från fritid, 
den genererar inte lön. Men också fördel att det slipper bli stressigt på 
morgonen därpå” 
“Alltså jag känner inte riktigt att det finns ett måste eller ett krav eller så. Utan 
det är nog mer en vilja från en själv under vissa tidpunkter beroende på vad 
man ska leverera.”  
”Det borde ha påverkat mig mycket mer men det är ju… Jag jobbar i en 
organisation där vi inte riktigt klarar av att utnyttja teknologin riktigt.”  
“det har pågått mycket arbete med hur man jobbar, vad man gör, om vi ska 
vidareutveckla arbetet så alla arbetar likadant och så vidare” 

B “[Årsarbetstid] Nackdelarna är att då hänger det på en själv att man inte 
överutnyttjar det”  
“Väldigt stort ansvar på de som jobbar här att de ska jobba 40 timmar i 
veckan och inte mer”  
“När man jobbar som vi gör, [...] så blir man ju aldrig klar, då måste man 
ha ett mindset i att ‘nu var det bra för idag’”  
“Väldigt fritt och så länge vi sköter oss så får vi bestämma själva.”  
“Vi har det väldigt fritt här [...] det är ju under eget ansvar”  
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“Det är ju ingen annan som gör vårt jobb när vi är borta, då får man jobba 
ikapp [...] Men generellt så är det mitt jobb, det växer bara om jag inte gör det 
själv”  
“Vi hålls ansvariga till vår yrkesutövning. Vi förväntas göra vårt, men det 
spelar inte så vansinnigt stor roll var eller hur vi gör det” 
“Det ger den möjligheten att han kan vara hemma och jag kan ändå vara 
hygglig och tillgänglig. Så jag tycker… Återigen, det möjliggör saker och det 
möjliggörs att den attityden finns. Men det är ju klart att detta inte skulle 
fungera för alla.”  
[Att svara på mail kvällstid] ”Inte allmängiltigt, du väljer bort saker. Som igår 
till exempel, det finns saker i min inkorg som inte är prioriterade som inte är 
just så viktigt”  
“Då är jag kanske mer effektiv hemma än i arbetsplatsens dynamik som 
innebär att du blir avbruten, störd, går och fikar och sånt”  
“Den moderna arbetsgivaren någonstans måste vara mottaglig för den typen av 
perspektiv att kunna erbjuda [jobba hemifrån] som möjlighet ”  
[Anställds uppfattning av chefen] ”Ni är ansvariga för de här områdena, se till 
att jobba de mål. När ni jobbar och hur ni jobbar och var ni jobbar spelar inte 
så stor roll, bara det blir bra resultat”  
“Det enda negativa är väl just det här att man ibland kan känna en press. Det 
finns en möjlighet att läsa mailen och då är man lite klåfingrig ibland och 
trycker igång det fastän man vet att man inte borde göra det.” 

C “man sparade alla mail i utkorgen och skickade dem på måndag morgon. 
Då fick du 20 mail istället i en klump”  
“Våra arbeten innebär att du ena dagen är borta i det huset med den 
avdelningen och nästa dag så har du en avdelning som [...] Det är ingen 
som har en egen plats, ingen som har en egen stol”  
“På arbetet så har man redan den tillgängligheten, man ska kolla Microsoft 
Teams, man ska kolla mailen, kolla telefonen, det är telefonsamtal, 
spontanbesök”  
“det är väldigt många kanaler som man ska vara tillgänglig på [...] 
telefonsamtal, sms, e-post både i mobil och dator, Microsoft Teams, Skype, 
folk som ringer, folk som dyker upp”  
“nu har Microsoft Teams kommit och då är det frälsarteknologin som ska 
ersätta mailen, men det blir inte så. Det finns två stycken”  
“Nej svarar jag på [om det finns en dialog angående arbetssätt och 
förväntningar]”  
[Önskar tydliga regler] ”ett konkret dokument att peka på [...] här står det svart 
på vitt [...] finns det sådana skrivningar som pekar på det så kan man vinna 
den argumentationen och kan börja påverka kulturen”  
[Om man jobbar kvällstid] ”Man ska inte få ett samtal från sin chef för att man 
har jobbat en timme, från klockan sju till klockan åtta, hemifrån”  
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“Då är det skönt att jobba hemma i lugn och ro”  
“Sedan så sitter vi i ett väldigt stort rum och det kan bli rätt så stimmigt när 
alla pratar i telefon samtidigt”  
“det är lite luddigt när [arbetet] tar slut”  
“Så kanske de människorna som har lite höga krav och höga krav på sig själv 
kanske [arbetssättet] inte är så jättebra”  
“Det är väl kanske att man har med sig jobbet hela tiden, att man kanske 
funderar på det på kvällarna och så.”  
“När jag jobbade internationellt [...] då kunde man behöva ha telefonkonferens 
vid kanske 22-23”  
“Sen är det också en balans att man kan vara chef och småbarnsförälder och 
ändå känna den här friheten som jag också känner att man ska gå och jobba”  
“jag och min kollega jobbar 75% och 50% och då min chef är ‘ja, gud krya på 
er bla, bla, bla ta det lugnt’. Men samtidigt vi har liksom ackumulerat jobb 
från veckan då från min kollega som jag måste hantera idag”  
“Men vi behöver ju hitta upp flödena bättre internt, att vi hjälper varandra mer 
på vår enhet. Som nu till exempel när vi har varit borta den här veckan, då 
ligger det liksom på oss [...] så då borde man ju ha den här backupen hela 
tiden” 

D “det är väldigt mycket frihet under eget ansvar. Men där är det ju också 
dialogen jätteviktig, att man känner att man kan hantera det”  
“så går ju folk förbi och tänker ‘ja bra att du sitter här då kan jag 
stämma av en sak’ [...] en fördel att kunna jobba på distans. Man kan 
liksom koncentrera sig på en grej”  
“Är man perfektionist så kan ju det också leda till att man sitter och 
grottar med saker för att man kan hemifrån”  
“[Angående personliga kontakten] Det är ju sådana diffusa värden, 
mjuka faktorer som är svårt att kvantifiera”  
“Men för att jobba med kultur, värderingar och snarlikt tänk i hur vi 
prioriterar saker så måste man också få tillfällen där man sitter och ser 
varandra i ögonen och känner så att ‘menar vi samma eller vad menar 
vi?’. Det går lite förlorat i digitala plattformar”  
“man har sina kontor, och de tillfällen när vi sammanstrålar så skulle det 
vara bra om vi satt mer så att man kan ha mer interaktion. Vill man då 
vara ifred så kan man jobba någon annanstans eller om man skulle ha 
någon fredad zon eller något liknande”  
“[Jobba hemifrån eller utanför ord. arbetstid] det är okej bara man gör det man 
ska” “det är uppdragsgivare, inte mina chefer, som kan höra av sig med 
[arbetsuppgifter över helg/kväll] som de skulle vilja ha hjälp med”  
“egna förväntningar på en själv”  
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“[Nackdelar med att jobba utanför ord. arbetstid/hemifrån] man får väl inte 
möjligheten att återhämta sig eller släppa saker, det bär man med sig hela 
tiden”  
“Uppdragsgivare har ju sina deadlines troligtvis som de behöver följa upp och 
ha underlag till så det blir lite dålig framförhållning”  
“kommer man [till kontoret] så finns det alltid distraktioner”  
“”man ska se till att saker blir gjort men hur, var och när är inte så viktigt alls.  
“Ja, måstet kommer ju ifrån att man inte hinner på de 8 timmarna”  
“min förra tjänst så hade jag ju [...] ingen VPN så jag kunde inte jobba utanför 
arbetslokalerna [...] det var skönt [...] den begränsningen var bra tyckte jag [...] 
nackdelen är [...] att man får sitta kvar på jobbet istället och klockan blir 
väldigt sent” 

E “Det finns en arbetsmiljöenkät där vi frågar ‘jag hinner mina 
arbetsuppgifter inom min normala arbetstid”  
“Man har ansvar att signalera om man har för mycket”  
“nu delar jag rum med en kollega och vi har ett sjukt litet rum [...] om jag drar 
ut min stol [...] då kör jag in i min kollegas rygg [...] min kollega är ny [...] har 
väldigt mycket frågor. Om jag vill sitta koncentrerat och jobba med en fråga, 
typ en halvdag så kan jag nästan inte vara på kontoret för jag får inte det 
lugnet där”  
“man behöver ha tid för återhämtning någonstans och ifall du alltid och aldrig 
jobbar så får du inte det”  
“man klarar inte av att leva upp till den kravbild som man har satt på sig själv 
eller som någon annan har satt på dig”  
“vill ni att jag ska vara [tillgänglig] så då får ni betala mig jourtillägg”  
“chefer på att nivåer [hos arbetsgivaren] så är det mer regel än undantag [att 
jobba hemifrån/utanför arbetstid]. [...] och det ser man ju, jag får ju mail ifrån 
dem vid alla möjliga konstiga tider”  
“Min personalansvariga chef har istället 25st som mig. Som är utlånade i olika 
avdelningar, det finns ju inte en suck för chefen att ha någon koll på vad vi 
håller på med allihop”  
“så länge jag levererar så spelar det egentligen ingen roll”  
“vi kom väl tillsammans överens om att vi aldrig skulle kunna jobba 
tillsammans”  
“Nej och det är ju som sagt tvärtom. Det är ju mer så att jag säger åt dem att 
slutagöra det [jobba hemifrån/utanför ord. arbetstid]. För det blir inte bättre för 
någon.”  
“Man är mån om sina anställda, men inte mån om sig själv”  
“man skapar nog den tillgängligheten själv och sedan är det så att folk 
utnyttjar den tillgängligheten, de vet att man ofta är tillgänglig sent”  
“man kan ha möten utan att behöva åka lika mycket till varandra, det är ju 
positivt”  
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“[Flexibilitet ur arbetsgivarens perspektiv] Om det verkligen ökar 
effektiviteten eller om det är så att folk utnyttjar det på något sätt”  
“man stör sig på att processerna inte går till som de ska, alltså den typen av 
värden snarare, än att man typ generellt jobbar för mycket” “mycket regler och 
riktlinjer är ju centraltstyrda”  
”man har en chef, som är chef på pappret och en annan uppdragsgivare”  
“Sedan är jag inte nöjd med organisationen, hur det är organiserat, när man är 
anställd av en och jobbar mot en annan” 

 


