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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnliga föräldrars allmänna upplevelse av 

sin arbetssituation och balans mellan arbete och privatliv samt om upplevelsen 

förändrats efter genomgången utbildning i personlig effektivitet ”Arbeta Smartare”. Ett 

ytterligare syfte var att undersöka vilka förbättringsmöjligheter och begränsningar 

respondenterna kunde identifiera för att möjliggöra ett föräldravänligt arbetsliv. 

Semistrukturerade intervjuer med sju respondenter med hemmavarande barn under 12 

år, anställda på en stor statlig myndighet, analyserades enligt induktiv tematisk analys 

som genererade fyra huvudteman: Flexibilitet genom förtroende, Aspekter av betydelse 

för balans mellan arbete och privatliv, Förändringar efter utbildning ”Arbeta 

Smartare” och Möjliga förändringar och hinder med tillhörande underkategorier. 

Resultatet visade att utbildningen bidragit till bättre arbetsstruktur, men att dess 

påverkan på balansen mellan arbete och privatliv upplevdes som liten. Gällande 

förbättringsmöjligheter och begränsningar framfördes önskemål om ökade 

planeringshänsyn, tydligare riktlinjer, bättre fördelning av ansvaret i hemmet och 

möjlighet till friskvård.  
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine female parents´ general experience of their 

work situation and work-life balance and whether the experience changed after 

undergoing training in personal efficiency "Work Smarter". A further aim was to 

investigate what opportunities of improvement and limitations the respondents could 

identify, in order to enable a parent-friendly working life. Semi-structured interviews 

with seven respondents, with children under 12 years of age living at home, employees 

of a large state agency, were analyzed according to inductive thematic analysis, which 

generated four main themes: Flexibility through trust, Aspects of importance for work-

life balance, Changes after training ”Work Smarter” and Possible changes and 

obstacles, with associated subcategories. The results showed that the training had 

contributed to a better work structure, but that its impact on the balance between work 

and private life was perceived as small. With regard to improvement opportunities and 

limitations, requests were made for increased planning considerations, clearer 

guidelines, better division of responsibilities in the home and exercise possibility. 

 

Title: Finding work-life balance. An interview study with working female parents. 
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Ett särskilt tack vill jag rikta till mina kontaktpersoner, som gjorde studien möjlig, och de 
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Slutligen vill jag tacka min handledare Eva Boman för alla värdefulla synpunkter och allt stöd 

hon gett mig under uppsatsarbetet.  
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Introduktion 

Inom flera sektorer i arbetslivet har de anställda under senare år fått utökade möjligheter till 

flexibelt arbete. Denna utveckling är pågående och märkbar på arbetsmarknaden i stort, men 

avhängig både tekniken och förutsättningarna för det specifika yrket eller branschen. Det är 

inget som kan appliceras på alla arbetstagare eller utformas likadant. Personer inom t.ex. 

tjänstemannayrken har dock generellt kunnat dra nytta av tekniska möjligheter såsom 

uppkoppling mot arbetsplatsen på distans, vilket möjliggjort arbete utanför kontoret och 

utanför den reglerade arbetstiden (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 

2006; Grönlund, 2004).  

Jämfört med tidigare, då fysisk närvaro på arbetsplatsen under fasta tider var regel för 

de flesta verksamheter, har närvarokraven sänkts, arbetstiderna blivit mer flexibla och arbetet 

mer målstyrt. Kontroll av arbetstid och närvaro är fortfarande viktigt, men dess betydelse har 

minskat, bl.a. för tjänstemän (Grönlund, 2004). För de flesta arbetsgivare är det centrala att 

givna arbetsuppgifter blir utförda i tid och med gott resultat, såväl vad gäller kvalitet som 

kvantitet. Det innebär samtidigt att den gräns mellan arbete och fritid som tydliggjordes av 

stämpelklockan alltmer suddats ut. Kraven på att kunna bli nådd och vara tillgänglig har 

exempelvis ökat (Allvin et al., 2006; Grönlund, 2004). Synen på hur arbetet och livet förhåller 

sig till varandra har således förändrats. Vi har rört oss bort från den s.k. 

segmenteringsmodellen som betraktade arbete och privatliv som två sfärer skilda från 

varandra (Mellner, Aronsson, & Kecklund, 2014) och närmare den s.k. 

överspridningsmodellen där arbetet och det övriga livet ses som en helhet med porösa gränser 

sinsemellan. Enligt överspridningsmodellen sprids händelser och upplevelser i arbetslivet 

över och påverkar det övriga livet och tvärt om (Allvin et al., 2006; Oshio, Inoue, & 

Tsutsumi, 2017). 

Enligt Grönlund (2004) kan flexibilitet uppnås på många olika sätt. Den kan vara 

numerär (avse antalet anställda), funktionell (avse personalens funktioner) eller avse 

arbetstider. Det är vanligt att använda en kombination av dessa strategier. Begreppet flexibel 

har olika betydelse och innehåll när det gäller den praktiska utformningen och tillämpningen i 

olika yrken. I tjänstemannayrken förlagda till dagtid används ofta flexibiliteten för att variera 

arbetsdagens start- och- sluttid eller arbetsställe. Inom industrin och liknande sektorer kan det 

innebära en fast flexibilitet med tjänstgöring i perioder på särskilda skift med fria perioder 

inlagda i ett cirkulärt schema.  
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Begreppet flexibilitet kopplas ofta samman med positiva föreställningar om ökad delaktighet 

och samverkan samt högre engagemang hos de anställda. Förespråkare anser att 

arbetstidsflexibilitet ger de anställda frihet att förlägga arbetstiden efter sina behov (Grönlund 

2004), vilket kan vara särskilt viktigt t.ex. för småbarnsföräldrar.  

För vissa individer eller grupper kan de nya, mer gränslösa arbetssätten i kombination 

med andra faktorer leda till negativ stress och belastningseffekter som påverkar deras privata 

sfär (Grönlund, 2004; Oshio et al., 2017). Samtidigt finns forskning som pekar på att 

engagemanget i olika sociala roller i livets olika sfärer kan öka tillfredsställelsen och skapa 

mening (Grönlund & Öun, 2010; Grönlund et al., 2014) samt motverka negativ stress, då 

positiva effekter från den ena sfären kan föras över till den andra. Att verka på olika områden 

ger också större möjlighet till socialt stöd, som är en viktig faktor för välbefinnandet 

(Grönlund et al., 2014).  

Eventuella svårigheter för arbetstagarna att sätta gränser när det flexibla arbetet inte 

behöver vara bundet till särskilda tider eller arbetsställen gör det ännu viktigare med 

återhämtning som kompenserande och balanserande faktor. Med återhämtning menas här att 

få tid för saker som får personen i fråga att slappna av och må bra. 

 

Föräldraskap och arbetsliv – rollstress och konflikt 

Till skillnad från tidigare generationer där rollerna var tydligt uppdelade mellan könen 

(Plantin, 2014), förväntas dagens föräldrar ta ett gemensamt ansvar för försörjning, familj och 

hem. Normerna för hur man ska vara som förälder har förändrats för framför allt män 

(Grönlund et al., 2014; Johansson & Klinth, 2007; Plantin, 2001). Forskning om den moderna 

familjen landar ofta i att småbarnsföräldrar upplever att deras tid inte räcker för att uppfylla 

förväntningarna från arbetsgivare och/eller familj. Negativ stress, trötthet, otillräcklighet och 

skuldkänslor är återkommande problem i den här gruppen (Grönlund & Öun, 2010; Plantin, 

2014). 

Att kombinera arbete och familjeliv anses vara särskilt svårt för kvinnor. Trots att 

männens ansvarstagande ökar, fortsätter kvinnorna att ha eller ta på sig huvudansvaret för 

barn och hushåll. Andelen förvärvsarbetande kvinnor är nästan lika hög som andelen män, 

men av småbarnsmammorna arbetar bara hälften heltid. De övriga anpassar sig till familjens 

behov och arbetar deltid när barnen är små (Grönlund & Öun, 2018; Meiksins & Whalley, 

2002). Mammor upplever generellt högre grad av konflikt mellan arbete och familjeliv än 

pappor (Barron McBride, 1991; Bianchi & Milkie, 2010; Öun, 2012). Detta trots att Sverige i 

internationella jämförelser ligger långt fram ur jämställdhetssynpunkt (Grönlund et al., 2014) 
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och att papporna tar ut allt fler föräldradagar – 30 % av föräldradagarna under 2019, jämfört 

med 16 % under 2005 togs ut av pappor (Fahlén & Bengtsson, 2020). 

 När det blir för svårt att förena yrkesrollen och föräldrarollen uppstår rollstress och 

konflikt. Forskningen har identifierat två riktningar på den konflikt som kan uppstå: konflikt 

från arbete till privatliv och konflikt från privatliv till arbete. Generellt rapporteras högre 

nivåer av arbete-privatliv-konflikt än tvärt om (Byron, 2005; Fahlén, 2014).  

Begreppet arbete-familjekonflikt bygger på människors upplevelse av att arbetet 

inkräktar på familjelivet och skapar en tids- och känslomässig stress. Utgångspunkten är 

tanken att människor har en begränsad mängd tid och energi. Dubbla roller på arbetet och i 

familj kommer därför, enligt den så kallade rollstressteorin, att tvinga fram kompromisser, 

prioriteringar och anpassningar. Detta kan i sin tur upplevas som stressande och konfliktfyllt 

(Greenhaus & Beutell 1985; Grönlund et al., 2014; Grönlund & Öun, 2018). 

Greenhaus och Beutell (1985) delar upp rollkonflikter i tidsbaserade, kravbaserade och 

beteendebaserade. De tidsbaserade konflikterna uppkommer när tid tas från den ena rollen 

och läggs på åtaganden som tillhör en eller flera andra roller. Den kravbaserade konflikten 

uppkommer när krav från den ena rollen skapar problem i den andra rollen. De 

beteendebaserade konflikterna innebär att värderingar i den ena rollen påverkar det förväntade 

beteendet i en annan roll.  

Många studier har pekat på att höga krav i arbetet, såsom lång arbetstid, hög 

arbetsbelastning och hög position är konfliktskapande faktorer gentemot familjen. Antalet 

barn och deras ålder brukar användas som mått på åtaganden i familjesfären och inte oväntat 

visar studier att barn tycks öka konflikten. Den blir mer framträdande ju yngre barnen är och 

ökar ytterligare med antalet små barn (Byron, 2005; Grönlund, 2007b). Som ovan nämnts 

upplever kvinnor mer konflikt än män, vilket speglar det faktum att de tar ett större ansvar för 

familjelivet (Grönlund et al., 2014). Många av dessa kvinnor upplever också att konflikten är 

konsekvent, trots att de är mycket engagerade i både sin yrkesroll och i sin föräldraroll 

(Raskin, 2006). Grönlund och Öun (2010) har dock funnit i sin forskning att 

småbarnsföräldrar som har höga ambitioner både i arbetsliv och familjeliv, rapporterar en 

högre grad av tillfredsställelse och välbefinnande än andra föräldrar.  

 

Krav-kontroll-stödmodellen  

Den klassiska krav-kontrollmodellen är framtagen av Karasek och Theorell (1990) och 

förklarar hur en låg nivå av kontroll kan skapa stress. De menar att krav och kontroll i olika 

kombinationer kan skapa en bättre eller sämre arbetsmiljö. Modellen kan även appliceras på 
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andra sociala sammanhang. Den är uppbyggd runt två axlar: den ena visar om vi upplever 

krav som låga eller höga och den andra om vi upplever vår kontroll som låg eller hög. Med 

kontroll avses individens inflytande över sitt arbete.  

Karasek och Theorell beskriver fyra arbetssituationer kopplade till krav-

kontrollmodellen: den avspända, aktiva, passiva och den spända. Den avspända situationen 

innebär att kraven är låga och kontrollen är hög. Det här läget är angenämt för individen och 

perfekt när vi vill återhämta oss. Den aktiva situationen innebär att både kraven och 

kontrollen är höga. Med andra ord ett läge där vi känner inspiration, producerar och presterar 

bra. Den passiva situationen uppkommer när både kraven och kontrollen är låga. Den spända 

situationen innebär slutligen att kraven är höga och kontrollen är låg. Det är i synnerhet den 

spända situationen som ökar risken för ohälsa.  

Enligt Karasek och Theorell (1990) kan anställda hantera höga krav om 

beslutsutrymmet är tillräckligt högt, medan låga krav kan upplevas som stressande om det inte 

finns något beslutsutrymme. En hög grad av kontroll skulle t.ex. kunna innebära möjlighet till 

ökad flexibilitet i arbetet. Grönlund (2007a, 2007b) menar att kontroll på arbetet har en 

skyddande effekt mot upplevd konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Forskning har dock 

visat att det i ett svenskt sammanhang framför allt är frånvaron av kontroll som relaterar till 

upplevelsen av konflikt (Grönlund 2007a).   

Socialt stöd kan läggas till som en ytterligare dimension i krav-kontroll-modellen 

(Johnsson & Hall, 1988). Den idealiska arbetssituationen innefattar då högt socialt stöd, 

kontroll och balanserade krav på arbetsplatsen. Krav från olika roller kan i enlighet med 

rollstressteorin ses som en stressfaktor, där socialt stöd kan verka skyddande (Carlson & 

Perrewé, 1999). Detta resonemang har bekräftats i studier som visar att högt socialt stöd från 

chefer och kollegor relaterar till lägre arbete-privatliv konflikt, medan lågt socialt stöd ökar 

konflikten (Engman, Nordin, & Hagqvist, 2017).  

 

Interventionen ”Personlig Effektivitet - Arbeta Smartare” 

Den i detta arbete aktuella studien grundar sig i ett pågående projekt på en stor statlig 

myndighet i Sverige. Projektet, som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med den aktuella 

myndigheten, löper över flera år och har som övergripande syfte att främja hälsan bland 

myndighetens anställda och sänka den stressrelaterade sjukfrånvaron. En inledande 

kartläggning genomfördes 2016, där författarna (Jahncke et al., 2017) bland annat undersökte 

arbetsvillkor, hälsa och återhämtning för anställda med flexibelt arbete. En av de 

hälsofrämjande interventionerna som därefter genomfördes på myndigheten var en utbildning 
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i personlig effektivitet vid namn ”Arbeta Smartare” som gavs till cirka 170 anställda. 

Utbildningens syfte var att öka produktiviteten, minska arbetsrelaterad stress och öka 

balansen i livet. Under utbildningen berördes frågor om planering, strukturering, prioritering 

av arbetet samt minimering av eventuella avbrott.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka kvinnliga föräldrars allmänna upplevelse av 

arbetssituationen och balansen mellan arbete och privatliv samt om upplevelsen förändrats 

efter genomgången utbildning i personlig effektivitet. Ett ytterligare syfte var att undersöka 

vilka förbättringsmöjligheter och begränsningar respondenterna kunde identifiera för att 

möjliggöra ett föräldravänligt arbetsliv. 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Urvalet som denna studie baserar sig på, kunde göras med hjälp av en forskare verksam inom 

det hälsofrämjande projektet och dennas kontaktperson på myndigheten. Forskaren 

förmedlade kriterierna för studien till kontaktpersonen. Dessa var att de potentiella 

respondenterna skulle vara kvinnor med hemmavarande barn under 12 år, anställda på 

myndigheten, med möjlighet till flexibelt arbete med förtroendearbetstid och ha gått 

utbildningen i personlig effektivitet ”Arbeta Smartare”.  

 En lista med namn och e-postadresser till 63 kvinnliga anställda som ansågs uppfylla 

kriterierna och därmed skulle kunna vara potentiella respondenter erhölls. Alla på listan 

kontaktades personligen via e-post med förfrågan om intresse att delta i studien. Till förfrågan 

bifogades ett missivbrev (se bilaga 1) med kortfattad information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt, dvs. att intervjuer skulle hållas beträffande deltagarnas upplevelse av sin 

arbetssituation m.m. efter genomgången utbildning i personlig effektivitet. Vidare gavs 

information om de etiska principer som skulle gälla samt kontaktuppgifter till studieansvariga. 

De personer som var intresserade av att delta, uppmanades att höra av sig via e-post till mig. 

Fem kvinnor svarade på förfrågan. En av dessa fick exkluderas då det visade sig att hon inte 

hade hemmaboende barn och därmed inte uppfyllde studiens inklusionskriterier. På grund av 

relativt lågt intresse, upprepades förfrågan till målgruppen två gånger. Detta resulterade i 

rekrytering av ytterligare fyra deltagare, varav en exkluderades p.g.a. att hon inte hade 

förtroendearbetstid. Sammanlagt var sju kvinnor som uppfyllde kriterierna intresserade av att 

medverka. I syfte att skydda de medverkandes identitet tilldelades var och en ett unikt 
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deltagarnummer (nr 1-7). De kontaktades via ett personligt e-postmeddelande, varefter tid för 

en Skype-intervju bokades. 

 Kvinnorna som deltog i studien var mellan 36 och 47 år gamla. Samtliga levde i en 

parrelation med en förvärvsarbetande partner och hade ett eller flera hemmaboende barn i 

åldrarna 2 till 11 år. Samtliga var fast anställda och hade möjlighet till flexibelt arbete med 

förtroendearbetstid. De hade arbetat på myndigheten mellan ett och ett halvt och fjorton år 

och alla hade haft sina nuvarande arbetsuppgifter under drygt ett år eller längre. Deras högsta 

utbildningsnivå motsvarade universitet/högskola eller yrkeshögskola. Samtliga hade deltagit i 

utbildningen ”Personlig Effektivitet - Arbeta Smartare”. 

 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen till denna kvalitativa studie utfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. En intervjuguide med öppna och uppföljande frågor skapades (se bilaga 2). 

Frågorna var utformade på ett sätt som gav respondenterna möjlighet att berätta fritt och 

återge sina subjektiva upplevelser av sin arbetssituation, sitt familjeliv, eventuell 

gränsdragningsproblematik, återhämtningsmöjligheter och allmänna balans i livet. De 

inledande frågorna handlade om ålder, civilstatus, antal barn, sysselsättningsgrad, funktion 

och antalet arbetade år i organisationen. Intervjuguiden testades på två personer varefter den 

kortades ner och korrigerades. Den omarbetade guiden användes sedan som mätinstrument i 

studien.  

 Innan starten av varje intervju gavs översiktlig muntlig information om studiens syfte 

och de etiska övervägandena med betoning på att deltagandet var frivilligt och att det när som 

helst och utan angiven anledning kunde avbrytas, att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt och att det endast var jag som skulle lyssna på inspelningarna. Respondenterna 

informerades även om att de kunde ställa frågor när som helst under intervjun. Vid 

genomförandet av intervjuerna följdes intervjuguiden, men utrymme gavs för relevanta 

följdfrågor. Omfattningen och arten av dessa varierade, beroende på de uppgifter som kom 

fram i intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på distans via Skype. Metoden anses vara väl 

lämpad för att diskutera frågor som kan upplevas som känsliga (Braun, Clarke, & Gray, 

2017). Varje intervju varade i 30 - 45 minuter och röstregistrerades med respondenternas 

samtycke. De flesta respondenter valde under intervjun att befinna sig i en familjär miljö på 

sina kontor. Dessa var belägna i olika delar av landet. En respondent valde att låta sig 

intervjuas i hemmet medan hon arbetade på distans. 
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Dataanalys 

En tematisk analys i flera steg enligt Braun och Clarke (2013) användes vid bearbetning av 

det insamlade intervjumaterialet. Först transkriberades ljudinspelningarna så noggrant och 

ordagrant som möjligt. I detta skede var jag mån om att fånga upp signaler som t.ex. pauser 

som uttryck för eftertänksamhet, eller andra uttryck som bedömdes kunna vara av vikt för 

analysen. Därefter påbörjades arbetet med kodning, vars syfte var att utifrån den nedskrivna 

texten hitta nyckelord och kategorier samt teman som skulle kunna sammanfatta och fånga 

kärnan i det sagda. Transkriberingarna lästes igenom flera gånger för att bekanta sig med och 

få överblick över insamlad data. Relevanta delar av potentiellt intresse för studiens syfte 

markerades i texten. Materialet lästes igenom på nytt och de första koderna/nyckelorden 

genererades från data. Nyckelorden sammanfördes därefter och preliminära teman valdes ut. 

Dessa teman bearbetades ytterligare och omstrukturerades. Kodningen utfördes både utifrån 

studiens primära syften och utifrån nya frågor baserade på det insamlade empiriska materialet. 

Citat valdes ut och sparades under huvudrubriker i ett separat dokument. Efter att den 

kompletta kodningen enligt Braun och Clarke (2013) var avslutad, definierades och namngavs 

teman som presenteras i resultatdelen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Grundläggande forskningsetiska principer och riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002) rörande 

frivillighet, integritet, konfidentialitet, nyttjande av insamlade data och skydd för 

personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR, Datainspektionen.se) tillämpades 

genomgående under studien. Detta i syfte att skydda individer som medverkade från skada 

och kränkning (Vetenskapsrådet, 2002) och då forskning med människor alltid bör grunda sig 

i respekt för individens integritet, välmående och hälsa. 

 Respondenterna informerades inledningsvis om de etiska övervägandena för studien i 

det utskickade missivbrevet (se bilaga 1), som utöver inbjudan och information om studien i 

sak, innehöll information om identitetsskydd samt upplysning om att deras deltagande var 

frivilligt, att de när som helst och utan förklaring kunde avbryta sin medverkan och att allt 

material var konfidentiellt och endast avsett att användas till detta examensarbete och 

eventuell vidare forskning. För att säkerställa att respondenterna förstått vad medverkan 

innebar gavs samma information muntligen innan genomförandet av varje intervju. Därefter 

tillfrågades respondenterna om de godkände ljudinspelning av intervjun och gavs möjlighet 

att ställa frågor.  
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För att så långt möjligt skydda respondenternas identitet tilldelades var och en ett unikt 

deltagarnummer. Ingen förutom författaren fick ta del av uppgifterna om vilka som slutligen 

medverkade i studien. Detta för att ytterligare sänka risken för att deltagarnas identitet skulle 

kunna avslöjas. 

 I och med att intervjuerna genomfördes på distans med hjälp av Skype som är en 

internetbaserad videouppringningsteknik (Braun et al., 2017) företogs särskilda 

säkerhetsåtgärder beträffande den tekniska utrustningen och internetuppkopplingen. Lösenord 

till samtliga enheter, d.v.s. dator, telefon, router ändrades och de inspelade intervjuerna 

lagrades på en separat enhet som krävde ett separat lösenord och inte var uppkopplad till 

någon molnlagringstjänst. Detta i syfte att förhindra informationsspridning vid eventuellt 

virtuellt angrepp mot huvuddatorn eller telefonen och för att skydda deltagarnas integritet och 

det insamlade materialet (Braun et al., 2017). Allt inspelat material och alla personuppgifter 

har hanterats med stor försiktighet och har under arbetet med studien endast funnits 

tillgängliga för mig, studiens författare. 

 

Resultat 

Resultatet i studien har utgått från respondenternas subjektiva upplevelser av sin 

arbetssituation och balansen mellan arbete och privatliv samt om dessa aspekter har förändrats 

efter utbildningen i personlig effektivitet ”Arbeta Smartare”, som de genomgick 2019. 

Respondenterna uttryckte sammanfattningsvis att utbildningen gett dem hjälp att hantera 

arbetet genom introduktion av vissa strukturer och digitala program, men att dess påverkan på 

balansen mellan arbete och privatliv eller återhämtning upplevdes som liten. Det insamlade 

materialet presenteras nedan i fyra huvudteman, vilka är Flexibilitet genom förtroende, 

Aspekter av betydelse för balans mellan arbete och privatliv, Förändringar efter utbildning 

”Arbeta Smartare” och Möjliga förbättringar och hinder. Samtliga huvudteman innehåller 

två eller flera underteman.  
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Figur 1. En översiktlig bild över huvudteman och underteman 

 

Flexibilitet genom förtroende 

De flesta av respondenterna upplevde förutsättningarna för flexibelt arbete på sin arbetsplats 

som goda, och var nöjda med att de själva kunde bestämma när de skulle arbeta, var de skulle 

utföra sitt arbete eller hur arbetet skulle läggas upp. De kunde t.ex. planera att arbeta färre 

timmar en dag, arbeta längre en annan eller utföra arbetet på kvällstid. Dessa medarbetare 

upplevde flexibiliteten i arbetet som en betydelsefull fördel och ett verktyg som var till stor 

hjälp när det gällde att kombinera kraven från arbete och familjeliv.  

 

          Frihet under ansvar. Nästan alla respondenter framhöll de fördelar och den frihet som 

de upplevde att förtroendearbetstiden gav dem och hur arbetssättet underlättade deras vardag.  

 

Det är jättestora fördelar! Att jag kan välja, jag väljer ganska fritt när jag kan, vilka 

arbetstider jag ska ha … det tycker jag är en väldig befrielse … en stor frihet.  

(Respondent 1) 

 

Fördelen är att jag kan få ihop barnens aktiviteter med mitt arbetsliv då. Att de kan göra 

lite aktiviteter som de vill då. Och jag kan ta igen det senare på kvällen eller 

eftermiddagen. (Respondent 2)  



 

 14 

Jag ser det bara som fördelar … Jag behöver ju inte söka ledigt om jag ska gå iväg en kort 

stund, utan då är det ju upp till mig att … jag förskjuter arbetstiden till en annan dag till 

exempel… det känns väldigt praktiskt med barnen. Som att i morse kunde jag gå iväg för 

ett utvecklingssamtal, då planerar jag ju in det. (Respondent 5) 

 

Det stora handlingsutrymme som medarbetarna ges att anpassa arbetet efter egna behov, 

förutsatte dock att de tog ansvar, kunde hantera möjligheten till egenkontroll och samtidigt 

tog hänsyn till vad verksamheten behövde. Det framgick av tonen i intervjusvaren att känslan 

av tillit och att bli betrodd upplevdes som väldigt positiv. En respondent uttryckte det så här:  

 

Om jag säger till min chef att imorgon tar jag ledigt, jag kommer inte. ”Ja, men om du 

känner att du hinner det, så är det inga problem” … det tycker jag … känns väldigt bra. 

Att känna att man har frihet under ansvar och att man liksom litar på varandra, att man 

har ett förtroende för varandra. (Respondent 3) 

 

        Begränsad tid. De flesta respondenterna upplevde att kraven i arbetet ofta eller alltid 

var höga, att de kontinuerligt hade mycket att göra och att tiden för att utföra 

arbetsuppgifterna var begränsad.  

 

… vi har väldigt mycket … men … jag har nog vant mig tror jag, att man håller högt 

tempo. (Respondent 3) 

 

… det är väldigt högt tryck och det är väldigt många timmar man jobbar, eller jag … jag 

utgår från mig. (Respondent 6) 

 

En mindre andel av respondenterna uppgav att de upplevde kraven som höga, men att 

arbetsbelastningen varierade och att perioder med hög belastning avlöstes av perioder med 

lägre belastning, vilket gjorde att de fick möjlighet att pusta ut mellan varven. 

 

Det är lite olika … förra året, ungefär under ett års tid så var jag ganska stressad för jag 

hann aldrig ikapp. Det … ramlade hela tiden in en massa mail och så var det svåra frågor 

och jag kände mig lite stressad. Men, nu tycker jag att det är mycket bättre sedan ett halvt 

år tillbaka kanske, så det går lite grann i perioder… (Respondent 2) 
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… jag har mycket att göra, sedan går det ju lite upp och ner, ibland är det toppar … och 

sedan så blir det lite luckor när det är mindre att göra och då får man väl passa på att 

andas lite … (Respondent 5) 

 

         Chefens inställning.  Vissa respondenter uppgav att möjligheterna till flexibilitet med 

förtroendearbetstid och utformningen av en sådan berodde på närmaste chefs inställning till 

frågan. Det upplevdes inte som ett problem i de fall chefen verkade ha en tillåtande inställning 

till upplägget eller i varje fall så länge som arbetsgivaren och arbetstagaren hade samma 

inställning till ramarna.  

 

Nu förstår jag ju att det beror väldigt mycket på … vad man har för chef, jag vet inte hur 

det är för de andra, men jag har en chef där det funkar väldigt bra! Så att han är nöjd så 

länge han ser att jag gör det som jag ska, och det ser han ju att jag gör. Då kan jag liksom 

lägga upp tiden som jag vill och det känns som en jättestor frihet. (Respondent 5) 

 

En striktare attityd hos chefen visade sig kunna ha stor inverkan på arbetssituationen. I 

synnerhet en respondent upplevde mycket begränsade möjligheter att arbeta flexibelt, trots att 

personen var anställd med förtroendearbetstid. Respondenten uppgav att riktlinjerna för 

flexibelt arbete med förtroendearbetstid var otydliga och tolkades olika av berörda chefer, 

vilket ledde till stora skillnader inom myndigheten.  

 

På den här nuvarande arbetsplatsen så har förtroendearbetstiden noll påverkan eftersom vi 

har så strikt syn… det ses inte som önskvärt att jag jobbar till 2 en dag och sedan jobbar 

några timmar på kvällen. Eller att jag sitter hemma på kvällen och jobbar utan det är 

kontoret, och det är under kontorstid … Organisationen har ju en ytterst luddig 

rekommendation… vilket gör att det blir den enskilde chefen som tolkar hur den tycker 

att förtroendearbetstid ska vara. Då blir det ju väldigt stor skillnad inom organisationen. 

… I verkets guide så står det: ”ni bestämmer i samråd med chefen”. (Respondent 4) 

 

Denna respondent upplevde det som att varje avvikelse från arbetsplatsen behövde meddelas 

och förklaras och hade önskat ett större förtroende, särskilt då det ingick i villkoren för 

anställningen.  

 

Jag hade nog önskat ett större förtroende, att man faktiskt klarar av, … nog är man vuxen 

nog att tänka var och när man ska göra sitt arbete. Speciellt om man på papperet har 
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förtroendearbetstid… det känns som att så fort man ska avvika från arbetsplatsen så ska 

det meddelas… om man bara säger jag sitter hemma den eftermiddagen så kommer det en 

fråga, ja men varför? Så måste man motivera, man kan inte bara göra det. (Respondent 4) 

 

Trots att det är myndighetens policy att de som har förtroendearbetstid får kompensera för 

arbetstoppar och längre arbetsdagar med kortare arbetstid under perioder av lägre intensitet, 

lyfte två respondenter fram att det kunde bli svårt i praktiken. En svårighet kunde vara att 

arbetsbelastningen aldrig gick ner så mycket att man kunde hitta tid att arbeta mindre. Vidare 

kunde de som arbetade deltid få alltför korta dagar om de skulle ta ut lediga timmar. 

Respondenternas känsla, utifrån att de inte räknade sina arbetstimmar så noga, var att de 

kanske förlorade på att ha förtroendearbetstid i dessa situationer.  

 

… jag känner att jag inte har tid att nyttja förtroendearbetstiden. Jag har inte tid att ta 

ledigt för att det är så högt tryck … det finns ju möjlighet att ta ledigt någon dag om man 

känner att man har haft en väldigt hög period med belastning, men i min kalender så finns 

det inte. Det får man boka in långt, långt i förväg. Jag vet ju att jag har haft, att jag har 

tagit ledigt någon klämdag … men det är väldigt, väldigt sällan man har möjlighet… jag 

ger lite mer än vad jag tar. (Respondent 6) 

 

… för min egen del kanske det skulle vara bättre att ha flextid eftersom jag då har 

möjlighet att räkna timmar på ett annat sätt, men som jag nämnde innan så jobbar jag bara 

80 %, så att det blir 32 timmar … jag ligger nog konstant lite för högt om man faktiskt 

skulle börja hårdra det och räkna timmarna och jag känner inte i min deltid att jag har så 

stor möjlighet att ta ut det, för att om jag har en normal dag på 6 timmar och jag ska ta 

bort 2, då blir det ju bara 4 timmar … Det känns ju nästan inte lönt … det är väl en 

nackdel med förtroendetiden då att just det här att jobba kortare, det kanske fungerar om 

du har normala 8-timmars dagar, men inte när du redan ligger på deltid. (Respondent 7) 

 

Aspekter av betydelse för balans mellan arbete och privatliv. 

Ett arbete som är flexibelt i tid och rum öppnar många möjligheter, men lägger samtidigt ett 

stort ansvar på individen att skapa sina egna gränser och utarbeta förhållningssätt till frågor 

om t.ex. tillgänglighet, stöd och återhämtning. Att ha en genomtänkt inställning till dessa 

frågor blir en viktig del i strävan att skapa balans mellan det flexibla arbetet och livet i övrigt.  

 

         Förmåga att sätta gränser. Utifrån det empiriska materialet framkom ett flertal 

individuella skillnader och nyanser i de strategier respondenterna valt för gränssättningen 
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mellan arbete och privatliv. En respondent föredrog exempelvis att ha en mycket skarp och 

närmast traditionell gräns.  

 

Jag har ju gjort den prioriteringen att jag ska jobba mindre … jag har ju dragit den 

gränsen så jag jobbar ju inte någonting när jag kommer hem… jag tycker väl att jag har 

bestämt mig för en balans. (Respondent 1) 

 

En annan respondent beskrev att man måste ha en ganska distinkt gräns när man har små 

barn, men att det inte är omöjligt att hennes syn på gränsdragningen kommer att förändras 

med tiden, i takt med att barnen blir äldre.  

 

Jag vet hur jag vill ha det, jag vet att jag vill ha en ganska distinkt gräns. Och det måste 

man ha när man har så små barn, jag menar 9, 6 och 3, jag menar jag har ju haft en liten 

under så lång tid och när man har det, då kan man inte börja sitta med datorn. Det är 

mycket möjligt att när de blir större så blir den här gränsen mer suddig, men nu är den 

väldigt skarp p.g.a. att man måste vara så närvarande med små barn. ( Respondent 7) 

 

Andra respondenter verkade trivas bättre med en mer porös gräns som möjliggjorde kortare 

nedslag i arbetet hemifrån, även om man riskerade att ”fastna” eller bli lite splittrad. Dessa 

respondenter upplevde inte att detta hände i så stor omfattning att det blev problematiskt eller 

att det gick ut över familjen. 

 

För mig är det ganska tydligt, för att när jag går hem så, då går jag hem. Då tar jag inte 

upp datorn och jobbar. Däremot så har jag mail i mobilen, så om det är någonting som jag 

väntar på … då kan man ju se om man har fått några mail och då kan man ju fastna. ”Oj, 

det där har kommit in” och bara kolla på det … Jag ser inte det som ett problem. Jag 

tycker jag har en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv. (Respondent 2) 

  

… jobbet är ju en väldigt stor del av ens liv … så det finns ju med en rätt ofta. Men jag 

tycker ändå sådär på helger och så, så släpper man ändå jobbet och är med familjen ... Så 

jag tycker ändå att jag har en bra balans. Sedan kan det ju vara, om det är toppar där det 

händer att det är väldigt mycket på jobbet, så kanske tankarna far iväg lite ibland, men jag 

ser det inte som ett problem … Och jag tror inte familjen upplever det så heller, det är 

ingen som har sagt ifrån i alla fall. (Respondent 5) 
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Flera respondenter gav dock uttryck för att de upplevt gränsdragningsproblematik i varierande 

grad. Det kunde både handla om att man arbetade längre än man ursprungligen tänkt, eller att 

man utförde arbetsrelaterade uppgifter på tid som egentligen skulle vara fritid.  

 

Nja, det kan vara svårt att stänga av … Man kanske är så inne i det man gör, så tänker 

man att man vill bli färdig och då kanske man sitter lite för många timmar ändå och 

jobbar… (Respondent 3) 

 

… jag har ju rätt svårt att släppa jobbet. Jag vill vara tillgänglig för mina medarbetare 

men jag har ju som sagt inget krav på att vara det, utan det är ju mer vad jag vill. Men 

sedan så tycker jag ju att det inte går ut över mitt familjeliv. Det tycker jag inte, även fast 

jag kanske tar ett jobbsamtal på kvällen eller något sådant så tycker jag inte att det går ut 

över dem. Fast det är vad jag tycker! … men ibland kan min dotter tycka… hon har väl 

sagt det någon gång: ”ja, du tycker att jobbet är viktigare än mig” och det gör ju ont. Det 

är inte kul att höra… (Respondent 6) 

 

De flesta respondenter verkade ändå tycka att deras strategier för gränssättning fungerade 

rimligt väl och att de inte upplevde några större problem. En av dem uttryckte dock en vilja 

till förändring och tydligare avgränsning.   

 

… jag tror att det är jag som måste bli bättre på att sätta gränser för mig själv, att jobb är 

jobb och privatliv är privatliv. Det är mer på det planet känner jag … jag tror att det 

ligger mycket hos mig att förändra mig och att jag är tydlig och sätter ramar och regler, 

eller vad man ska säga, för det som gäller. Att jobb är jobb och hemma är hemma … jag 

har blivit mer medveten om att jag måste sätta gränser, det måste jag göra. Men sedan har 

jag inte kommit så långt att jag har gjort det… (Respondent 6) 

 

         Tillgänglighet. Varje medarbetare förväntas under arbetstid vara tillgänglig, eller 

åtminstone tydliggöra sin tillgänglighet genom att använda de tekniska funktioner som finns 

(t.ex. ange om man är upptagen). De flesta respondenter upplevde dock att de inte förväntades 

vara tillgängliga på kvällar och helger annat än i undantagsfall. Samtliga hade trots det 

arbetstelefoner med sig hem och vissa svarade på enstaka mail när de väl öppnat mailboxen 

på telefonen. Respondenternas uppfattning var att det inte fanns uttalade krav på tillgänglighet 

utanför arbetstid, men de beskrev att de ändå var nåbara. 
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Nej, jag förväntas inte vara nåbar men jag har en jobbtelefon som jag använder privat 

också. Det är en fördel vi har att vi kan använda den privat också och jag tycker inte att 

jag vill ha två mobiltelefoner så att jag kör på en. Så att det finns ju, folk kan ringa till 

mig utanför arbetstid eller när jag har semester och så, men det händer inte så ofta och om 

det händer så säger jag bara att jag har semester eller så, så att de kan återkomma. 

(Respondent 2) 

 

Några respondenter uttryckte att de inte hade något emot att vara tillgängliga eller läsa 

jobbrelaterade mail utanför arbetstid. De hade olika motiv. En respondent angav att hon ville 

vara tillgänglig för sina medarbetare.  

 

… från min chefs sida, absolut inga krav… utan det är ju mer hur jag är som person att 

jag vill vara tillgänglig för mina medarbetare … medarbetarna vill ju kunna nå mig. Jag 

får ju sms, men de frågar ju alltid är det okej? Det är ju inte så att de förväntar sig att jag 

ska svara inom ett par minuter. Utan de ställer frågan ”Kan jag ringa?” om det är utanför 

arbetstid. Så jag tycker vi har ändå en ganska bra ram kring det. (Respondent 6) 

 

Samma person hade som rutin att läsa jobbmail på söndag kväll för att få kontroll över 

mailflödet, vara förberedd och på det sättet minska stressen på måndag morgon.  

 

… jag sitter kanske och tittar lite på söndagen för att vara förberedd vad som ska hända 

på måndag morgon, så att jag slipper stressa upp mig och tänka, ja det ligger 40-50 mail 

eller vad det nu kan vara. Så att jag brukar alltid gå in på helgen och titta, sedan vet jag att 

det kanske inte är det bästa men för mig så har det alltid underlättat min vardag att göra 

så. (Respondent 6) 

 

En annan beskrev att hon ganska enkelt och utan större tidsåtgång kunde läsa och svara på 

enstaka mail medan barnen lekte och därför ibland valde att göra detta.  

 

… jag är nog själv lite för snäll, jag stänger inte av någon telefon men jag bär inte den 

med mig. Jag skiljer på det, jag har både en privattelefon och en jobbtelefon och när jag 

går ut med barnen och så, tar jag aldrig med mig jobbtelefonen, jag tar aldrig några 

samtal efter jag kommit hem. Däremot så kan det vara så att jag scrollar upp, du vet, 

barnen leker fint och jag scrollar fram något mail som jag liksom svarar på, men det 

handlar om ett par minuter per dag kanske. (Respondent 7) 

 



 

 20 

En respondent ville uttryckligen inte vara tillgänglig utanför arbetstid, men hade inte alltid 

lyckats med denna föresats.  

 

… jag försöker att inte göra det (läsa mail eller svara på telefonsamtal efter jobbet). 

Men… det går sådär. Men jag försöker, jag har blivit bättre på det. (Respondent 3) 

 

En av respondenterna relaterade i detta sammanhang till en rekommendation som gavs på 

utbildningen ”Arbeta Smartare”, nämligen att man skulle skriva ner sina tankar och 

reflektioner rörande arbetet i OneNote.  

 

… man fick lite sådär tips att om man kommer på och tänka på saker som är jobbrelaterat 

privat, så skulle man liksom skynda sig och skriva ner det på sin jobbtelefon. Och det blir 

… ju lite såhär, men vänta nu ska jag gå runt med min jobbtelefon hela dagen när jag är 

hemma??! Det är ingenting jag vill göra! Eller liksom om man kommer på något mitt i 

natten, då ska man skriva upp det på sin OneNote på sin telefon och då tänkte jag bara 

inte har jag tänkt att ha min jobbtelefon bredvid sängen! Det skulle ju vara jättedåligt om 

man vaknar upp och börjar fundera på vilken mail man har fått! … Så att det tipset tycker 

jag faktiskt inte var särskilt bra! Så att, mm …. nej, jag tycker inte att den kursen har 

hjälpt mig med det, på den fronten. Jag tycker det är viktigt att man lägger ner, att man 

lägger bort sina jobbgrejer när man är hemma. (Respondent 1) 

 

         Rollkonflikter. Respondenterna gav samstämmigt uttryck för uppfattningen att 

föräldrarollen och yrkesrollen ibland kan vara svåra att förena. Generellt beskrevs 

föräldrarollen som krävande och baserad på ständig planering och diskussion om hur 

omsorgen om barnen och ansvaret för övrigt hemarbete skulle fördelas mellan föräldrarna. 

Samtliga respondenter beskrev vardagliga rutiner som hjälpte dem att förena familjeliv och 

arbetsliv. Dessa rutiner handlade om vem som skulle lämna eller hämta barnen på förskola 

eller skola, vem som skulle köra barnen till olika aktiviteter eller vem som skulle laga mat för 

familjen. Fungerande rutiner ansågs minska upplevelsen av stress medan icke fungerande 

rutiner kunde utmynna i konflikter. 

 
… det som jag tycker är bra är att vi delar på hämtning och lämning, och det går per 

automatik att den som hämtar är ju den som lagar maten … på det sättet blir ju den biten 

per automatik liksom 50/50 fördelad, men sedan är det ju allt det här andra jobbet med 

städning och hålla efter sådär. Där tycker jag väl kanske inte att det är 50/50 utan där är 

det väl kanske lite skevare fördelning… (Respondent 1) 
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En av respondenterna beskrev hur en konfliktsituation mellan arbete och privatliv kunde se ut 

i hennes familj när barnen p.g.a. sjukdom inte kunde lämnas på förskolan. 

 

Det är ju… en utmaning, speciellt som jag har barn, och de har ju ganska hårda 

restriktioner på förskolan … minsta lilla symptom så får de inte gå, *suckar*, så det gör 

ju att jag har en liten som jag försöker… hålla aktiv också här samtidigt och sedan så lite 

jobb. Det blir en väldig blandning mellan jobb och fritid, kanske inte helt optimal. 

(Respondent 7) 

 

Samma respondent uppgav att, trots att hennes familj anlitade städhjälp, så hände det att hon 

upplevde kraven på allt som skulle göras hemma som övermäktiga, vilket kunde leda till 

konflikter med den andra föräldern. De flesta respondenterna delade mer eller mindre på 

hemarbetet med sina partners, men fördelningen varierade. I de flesta av fallen var det 

respondenterna, dvs. de kvinnliga föräldrarna som skötte matlagning, städning, tvätt, tog hand 

om barnen och ansvarade för övergripande planering. Någon respondent beskrev typiska 

könsroller, dvs. en uppdelning i s.k. typiskt manliga och typiskt kvinnliga uppgifter, där den 

manliga föräldern stod för renoveringsprojekt och skötte bil och teknik medan respondenten 

gjorde allt det andra. 

 

… vi levde ju oerhört jämställt fram till barnen och vi delade på föräldraledigheten till i 

princip 50 % … Vi har delat på det men sedan … det är en ganska klassisk stereotypisk 

uppdelning i en svensk familj, dvs. mamman planerar och sköter det mesta och pappan är 

mer två extra händer men som kräver liksom riktlinjer… Alltså när det gäller att städa 

huset eller tvätta eller att skjutsa fram och tillbaka så är det ju inte så att han säger nej, 

men han kommer ju sällan på det själv. Det krävs att jag säger till, nä men nu ska du göra 

det här. Det är väl inte så önskvärt utan det är väl en pågående diskussion … 

(Respondent 4) 

 

 … vi försöker dela ganska lika, på det här med hämtningar och lämningar. Sedan är det 

ju att jag blir gärna projektledare: skickar till fritids, skickar till skolan. Inte för att han 

inte vet utan för att jag har… väldigt bra koll! … Men det är ju ändå så att vi pratar … 

och sedan har vi också jättemycket hjälp och såhär med våra kompisars barn som är 

kompisar med våra barn och det är ju det vinnande konceptet. Jag förstår inte hur folk 

överlever utan då har man ju körning var tredje vecka till dansen istället för varje vecka. 

Och sedan hem och hus och så, ja vi har ju en ganska klassisk uppdelning, jag gör ju 

mycket… (Respondent 7) 
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… han bygger ganska mycket hemma och då blir det oftast så att det är jag som gör 

hushållssysslorna… När jag blir less på hushållssysslorna tycker jag han gör för lite och 

att han kan göra saker emellanåt… (Respondent 2) 

 

I materialet fanns dock undantag, där rollerna var omvända med en manlig förälder som var 

den som bidrog mer, då han yrkesarbetade färre timmar, kom hem tidigare och tog en stor del 

av omsorgen om barnen och övrigt hemarbete som matlagning m.m. 

 

… Jag tycker att vi har en bra uppdelning där hemma, det är min man som i princip alltid 

lagar mat … det är min man som tvättar … han gör väldigt mycket så här ground service 

... han tar många delar hemma… så att det tycker jag är skönt… jag jobbar också mer än 

han för att han jobbar liksom inte heltid, så att det blir ju bara så det blir … jag tycker att 

det funkar bra. (Respondent 5) 

 

         Föräldravänlighet. De flesta av respondenterna upplevde sin arbetsplats som 

föräldravänlig. Detta tack vare förtroendearbetstiden, den flexibilitet i tid och rum och det 

beslutsutrymme de förfogade över när de planerade och utförde sina arbetsuppgifter och 

familjeåtaganden. 

 

Jag tycker att myndigheten är väldigt, väldigt bra när man har barn. Det är den bästa 

arbetsplatsen jag har varit på om man tänker utifrån barn, för min förra arbetsgivare, där 

fick jag ta semester för att gå till barnmorskan när jag var gravid, här får du… gå till 

barnmorskan på arbetstid, du kan flexa … med din förtroendearbetstid, så kan du gå på 

utvecklingssamtal, du kan liksom styra över det själv. Skulle det vara så att barnet är 

sjukt, du har möjlighet att, om det funkar, det beror på barnets ålder, att jobba hemma 

tillfälligt. Så jag tycker att myndigheten är ju en väldigt, väldigt bra arbetsgivare om man 

har barn.… jag vet inte hur det skulle kunna bli bättre, det är så pass bra, har du en dialog 

med din chef och kan planera i din kalender så är det väldigt mycket du kan göra … när 

det gäller barn-biten, föräldrabiten. (Respondent 6) 

 

… min arbetsplats … är det för jag kan ju lägga upp det väldigt fritt, man kan ju liksom 

bestämma att vissa dagar så åker man ju tidigare för att göra saker för sina barn och det är 

ju ingen som ifrågasätter det, för man levererar ju alltid ändå liksom i slutändan, så på det 

sättet tycker jag ju att det här är mycket bättre. Det är mycket bättre ur den synvinkeln att 

man kan lägga upp och planera själv lite friare men samtidigt är det ju det där att dra 

gränsen. När ska man sluta jobba? När ska man inte sluta jobba? (Respondent 3) 
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En av respondenterna definierade en familjevänlig arbetsplats som en institution som tillät 

individen att vara förälder även på jobbet. Hon beskrev det på följande sätt och poängterade 

att hon kunde göra allt det hon nämnde. 

 

Där man får möjlighet att kunna ta sitt barn till tandläkaren, vårdcentralen och kunna ha 

möjlighet att vara förälder även på jobbet, att man kan ta ett samtal från någon och prata 

ett tag ifall det behövs angående barn och så … att man kan ta med barnet till jobbet 

också utifall det är så att dagis är stängt en dag. Och att man har tid att kunna rodda 

barnens liv även på arbetet när det behövs. … jag har den friheten inom myndigheten så 

att jag kan göra alla de här sakerna. (Respondent 2) 

 

En annan respondent upplevde att myndigheten var mycket lyhörd för föräldrarnas behov av 

ledig tid som skulle ägnas åt familjen. Organisationen värnade enligt respondenten om att de 

anställda skulle ha ett privatliv. 

 

Vår organisation är extremt lyhörd … man värnar verkligen om att folk ska ha ett 

privatliv. Så att det aldrig är några bekymmer med det ”ja, men jag måste sköta familjen 

så vi får flytta fram det där 1-2 dagar”. (Respondent 7) 

 

Respondenten ansåg även att arbetsgivare borde ta hänsyn till tider och vanliga lov för att 

underlätta för föräldrar att kombinera familjeliv med arbetsliv. 

 

… det ska finnas en stor respekt för att folk har barn, för om man har barn i skolan så är 

det vissa tider att förhålla sig till, t.ex. när skolan börjar och slutar på dagen. Där är 

påsklov, där är sommarlov, där är liksom allt det att förhålla sig till. Jag tycker att en 

familjevänlig arbetsplats tar höjd för det. (Respondent 7) 

 

En respondent som gått ner i arbetstid, för att lättare kunna förena föräldrarollen med 

yrkesrollen, antydde att hon upplevde att arbetsbördan var dåligt anpassad i förhållande till 

den lägre tjänstgöringsgraden.  

 

… Arbetsbelastningen blir ju lite högre när man jobbar 75 % ... en sak som jag tänker på 

det är ju att när man går ner på deltid, att man alltså har en chef som är lite uppmärksam 

och verkligen är noga med att man också skalar ner sina arbetsuppgifter så att man inte 

sitter och försöker göra 100 % jobb på 75 % arbetstid. (Respondent 1) 
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En annan av respondenterna påpekade att en chef borde se och ingripa om en anställd 

kontinuerligt hade en tung arbetsbelastning. Samma respondent framförde att hon i det stora 

hela upplevde arbetet som berikande och att det hjälpte att balansera kraven från hennes 

familjeliv. 

 

… för mig är nästan jobbet ibland avslappning … om man säger så… För det blir för 

mycket, jag har också ett barn med diagnos … Så att det kan vara rätt skönt att bara 

koncentrera sig på jobbet. (Respondent 3) 

 

         Socialt stöd. Respondenterna beskrev sina möjligheter till socialt stöd på arbetsplatsen i 

generellt positiva ordalag. Bilden som gavs var att arbetsplatsen hade en tillräckligt god 

flexibilitet och beredskap för att möjliggöra inhopp eller omfördela uppgifter, och också en 

relativt hög nivå av förståelse för att detta kunde behövas. Man lät behoven styra utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Geografisk placering eller tillhörighet till en viss 

arbetsgrupp spelade mindre roll.  

 

Min närmsta kollega då som jag har uppe i (geografisk ort), vi hjälps ju åt ganska bra. Jag 

har ju turen då att ha en kollega som är i 60-årsåldern, som absolut inte har småbarn … 

och har full förståelse för hur det funkar. Så, så det med kollegor funkar väldigt bra. 

(Respondent 1) 

 

Min chef sitter i (geografisk ort) så fysiskt är det lite svårt att hoppa in så, men vårt jobb 

är ju via Skype för det mesta, nu har jag kollegor här i (geografisk ort) där jag bor som 

jag har gemensamma arbetsuppgifter med, men det är ingenting som man behöver sköta 

fysiskt utan allting är elektroniskt via datorn. Så att visst, någon kollega kan ta över … 

både min chef och min arbetsledare omfördelar lite arbetsuppgifter om det är någon som 

blir långtidssjukskriven. Och när det gäller korttidssjukskrivningar så brukar man bara 

låta jobbet löpa på och inte göra så mycket för man hinner ikapp det. (Respondent 2) 

 

Det är bra! (angående stöd från kolleger och chefer)… jag trivs i gruppen väldigt bra… 

Men alla har mycket!… Med arbetsuppgifterna så tror jag att de blir liggande om det inte 

är något superakut liksom… sedan kanske inte jag är den som frågar heller om hjälp. 

(Respondent 3) 

 

Jag upplever ett stort stöd i gruppen. Med mina medarbetare. (Respondent 4) 
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… det finns alltid någon som man kan få hjälp av, eller så får man helt enkelt skjuta på 

saker, jag menar det är väldigt många som är förstående eller har samma situation, har 

barn och så, eller har haft barn... det tycker jag känns jätteskönt … Jag har ju tur som har 

min chef på samma ort som jag sitter, så han, han är ju väldigt insatt i vad jag gör och han 

är närvarande. (Respondent 5) 

 

         Möjlighet till återhämtning. Även om möjligheterna till egen tid beskrevs av 

respondenterna som ytterst begränsade, försökte de balansera livets olika krav med att göra 

saker som de upplevde att de mådde bra av. Respondenterna återgav olika 

återhämtningsstrategier. Noterbart var att flera upplevde att de kunde få återhämtning även 

under arbetsdagen. En respondent berättade t.ex. att hon kunde återhämta sig genom pauserna 

på arbetet. Privat försökte respondenten se möjlighet till återhämtning i hemarbetet som ändå 

måste göras, såsom den dagliga matlagningen. Hon försökte även utnyttja små luckor av ledig 

tid till egna aktiviteter. 

 

Ja, men då är det ju lunchen då och så tar man fikapausen när det passar. Jo, men jag 

tycker jag kan ha återhämtning under arbetsdagen också… Laga mat tycker jag är en 

återhämtning. Det tycker jag är trevligt. Det måste man göra, men man kan ju också se 

det som en återhämtning. Också när barnen är iväg och tränar, då tränar jag. Då får man 

en tur i löparskorna medan de spelar fotboll eller vad de nu gör. Då får man ju också 

återhämtning. (Respondent 4)  

 

En annan respondent lyfte fram att återhämtning inte skedde per automatik, utan att det 

krävdes att man aktivt avsatte tid för det och var beredd att avstå från annat. En av hennes 

strategier för att få en stunds vila i hemmet var att handarbeta. 

 

Ja, man måste ju ge sig själv möjlighet, för den kommer ju inte per automatik. Utan man 

måste ju ta sig själv tiden … det är väl någonting som jag tycker att jag har behövt jobba 

med. Man kan inte springa järnet på jobbet och så springa järnet hemma och plocka och 

dona och sedan lägga sig i sängen och tro att man ska somna, alltså det funkar inte … då 

handlar det om att lägga vissa andra saker åt sidan. Det är väl någonting som man måste 

lära sig själv att göra, tycker jag. Hitta någonting som man får återhämtning av, så just nu 

sitter jag och stickar … (Respondent 1) 
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En tredje respondent berättade att hennes möjlighet till återhämtning i privatlivet var så pass 

begränsad, att hon kände att hon var på väg att bränna ut sig emellanåt, något hon redan 

upplevt tidigare i livet.  

 

Privat är det väldigt begränsat, tyvärr. Jag känner att jag är på väg att bränna ut mig 

emellanåt där hemma för att det är så mycket. På jobbet tycker jag att jag har möjlighet 

till återhämtning. Jag säger ifrån när det blir för mycket. Jag har också varit utbränd 

tidigare i livet och jag vet, jag känner igen tecknen. Så när det är så att jag börjar känna 

att det är för mycket jobbmässigt och även hemma, när jag känner att det konkurrerar, när 

jag känner att jag är jättestressad, så säger jag till... (Respondent 2) 

 

Respondenten upplevde att arbetsplatsen gav henne bättre möjligheter till återhämtning än 

hemmiljön.  

 

Det är nästan så att det är skönare på jobbet faktiskt, de brukar ju skoja så, 

småbarnsföräldrar, att det är skönare att vara på jobbet och det är så för mig faktiskt!  

… jag har ju möjlighet till att sätta mig i fikarummet om jag känner att jag behöver pusta 

ut … Eller jag är ju ganska bra på att bara zooma ut och bara titta ut genom fönstret. 

Nästan för bra ibland. (Respondent 2) 

 

Ytterligare respondenter försökte återhämta sig genom att t.ex. gå promenader på lunchen 

eller utöva aktiviteter som var viktiga för dem. 

 

I perioder är jag väldigt bra på att gå en promenad på lunchen för att få lite frisk luft, för 

det är ju återhämtning, alltså att man gör något annat. … Jag skulle behöva lägga mer tid 

på till exempel meditation. (Respondent 5)  

 

Jag har alltid hållit på med hästar och jag har sett till att ha häst... Det är verkligen min 

plats … jag har en jättefin häst jag får rida och pyssla med en dag i veckan. Och den 

försöker jag hålla strikt… jag ska dit en dag i veckan och det blir en kväll och då missar 

jag liksom tiden med barnen, men det får vara okej för att det här är så viktigt för mig. I 

hästen får du verkligen både det fysiska och det psykiska tillsammans. Du får den här 

lugna miljön, du får hästen som är ett lugn i sig själv och du får det fysiska grovjobbet 

liksom, och det rensar tankarna. Minsta lilla oro och bekymmer, det är borta när du har 

varit där… (Respondent 7) 
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Samtliga respondenter upplevde att de behövde mer än en ledig dag för att känna sig 

återhämtade och mellan en till åtta veckor för att känna sig riktigt utvilade. En respondent 

berättade att hon ansåg sig vara återhämtad efter en helgs vila. 

 

… jo, men jag känner mig återhämtad för att det är något annat… Det är en annan form 

av arbete eller vad man ska säga, jag är hemma med familjen och jag känner att jag 

hinner med lite, med hemmet, så jag känner mig återhämtad även om jag oftast känner så 

här på söndagen ”fy vad skönt det hade varit att få en dag till”, men vem gör inte det? 

(Respondent 7) 

 

Respondenten upplevde emellertid att hon behövde en till två veckor för att känna sig riktigt 

utvilad och få ”semesterkänsla” i kroppen. 

 

… jag tror det är cirka en vecka för mig. Eller 1-2 veckor skulle jag säga. Då börjar det 

här komma med att man verkligen släpper saker och då börjar kreativiteten på det 

personliga planet att komma och då märker jag … att jag har släppt allting med jobbet. 

(Respondent 7) 

 

En annan respondent upplevde att flera veckor behövdes innan hon kunde börja känna sig 

riktigt utvilad. 

 

Ja, men jag tänker i somras hade jag ju en lång semester, jag tror det var sju veckor 

semester, och där mot slutet kände jag mig faktiskt riktigt utvilad, så att … en längre 

semester och det räcker då inte med fyra veckor, utan det måste bli sex eller åtta veckor. 

(Respondent 1) 

 

Förändringar efter utbildning ”Arbeta Smartare” 

Respondenterna återgav varierande känslor och upplevelser beträffande nyttan av 

utbildningen och dess praktiska tillämpning. Flera tyckte att positiva tankar och idéer hade 

framkommit, men att det var svårt att få dem att fungera i praktiken. Vissa rekommenderade 

upplägg fungerade utmärkt för en del respondenter och inte alls för andra. Angående frågan 

om utbildningen på något sätt påverkat deras familjesituation eller balansen mellan arbete och 

privatliv, svarade flera respondenter att den inte haft någon påverkan, att situationen efter 

utbildningen var densamma som innan och att det inte kändes som att en sådan här utbildning 

skulle kunna påverka den delen av deras liv. En respondent påtalade att hennes förväntningar 
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på utbildningen varit helt annorlunda och att hon trodde att utbildningen skulle ta upp mer om 

balansen mellan arbete och familjeliv.  

 

Jag var lite besviken på att man inte tog upp mer balans mellan hemma och jobb för det 

var ju det, det handlade om från början som man fick höra … Det var mest tips på hur 

man kan bli … stressfri i jobbet. (Respondent 2) 

 

Bättre arbetsstruktur. Enligt respondenterna fokuserade utbildningen på frågor om 

arbetets upplägg och hur man skulle organisera sitt arbete. En stor del bestod av handfasta 

instruktioner för hur man skulle använda olika funktioner i de digitala verktygen OneNote 

(som är ett program för anteckningar, informationsinsamling och samarbete mellan flera 

användare) och e-post-programmet Outlook (som också kan användas som en kalender). För 

att få ett bättre arbetsflöde och en bättre struktur på dagen, rekommenderades respondenterna 

att regelbundet boka in tid för planering och reflektion. De skulle börja arbetsdagen med de 

svårare uppgifterna och spara de lättare till senare på dagen när energin var i avtagande, samt 

avsluta varje dag med att planera, reflektera, varva ner och lämna arbetet med en 

semesterkänsla i kroppen. En respondent beskrev hur förslaget om att avsätta tid i slutet av 

arbetsdagen inte alls fungerat för henne.  

 

Sedan var det fler saker om Outlook och det var att man skulle boka tid för sig själv i 

kalendern för att avsluta jobbdagen. 15 minuter tror jag att det var och de där minuterna 

visste jag aldrig vad jag skulle använda de till så att det blev ju ändå att jag jobbade med 

andra uppgifter… De tog jag bort, de här obligatoriska kalenderbokningarna med mig 

själv 15 minuter i slutet av arbetsdagen. Det tyckte jag bara var i vägen. (Respondent 2) 

 

En annan respondent ansåg att det var ett utmärkt förslag att avsluta dagen med att planera 

och varva ner innan man lämnade arbetet, men fann det svårt att faktiskt genomföra det. 

Denna respondent nämnde att hon upplevde ett behov av att trappa ner och rensa hjärnan så 

att hon kunde ha bättre ork efter arbetet. 

 

… jag tyckte det var jättebra tankar och idéer och så men sedan så har det inte funkat i 

praktiken … det här med att sätta av en liten tid på eftermiddagen och rensa hjärnan och 

försöka, det är också en jätte, jättebra grej men jag har inte haft, eller jag har inte 

prioriterat att göra det. Men det är också någonting jag skulle vilja ha tid med, den här 

sista kvarten. (Respondent 6) 
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         Kunskap i digitala verktyg. Respondenterna upplevde överlag att utbildningen gett 

dem praktiska kunskaper om digitala verktyg som var användbara och hjälpte till att förenkla 

arbetet. En av respondenterna berättade att hon i och med utbildningen framgångsrikt börjat 

använda OneNote.  

 

… jag använder OneNote mer idag och det var ju en ganska stor förändring, det är väldigt 

lätt att skriva anteckningar där och jag hade sådana här små dokument här och var med 

lite olika uppgifter, bra att ha uppgifter som jag nu har lagt in i OneNote enligt ett system, 

så att OneNote tycker jag var en väldigt bra sak som kom ur den här utbildningen. Det 

tycker jag har förenklat mina arbetsuppgifter en aning. Nu har vi även börjat ha 

mötesanteckningar i OneNote så det tycker jag även är mycket bättre, än att ha dem på 

det stället som man hade dem tidigare… (Respondent 2) 

          

 Även en annan respondent upplevde att utbildningen gjort att hon generellt fått en bättre 

arbetsstruktur. 

 

… jag har i och med den utbildningen gått över till att arbeta mycket med OneNote och 

då tycker jag att jag har fått en bra struktur på … uppföljning av mitt arbete, dagbok och 

så vidare så att jag vet vad jag har gjort… innan hade jag precis haft OneNote öppet och 

småtittat lite grand, men nu jobbar jag i det. Jag har blivit väldigt mycket bättre på att 

göra uppgifter, det vill säga att inte svara på allting direkt … att inte hålla saker i huvudet, 

utan är det ett mail som jag ska hantera, då skapar jag en uppgift om det. Vilket innebär 

att jag har ju slutat att tappa bollar … genom att använda uppgiftslistan i Outlook så ser 

man ju till att man har en lista på saker som ska göras. Innan så har det väl mer varit lite 

post it och innan har jag väl mer hållit saker i huvudet, men då finns ju alltid risken att 

man glömmer små saker också. Så på så sätt bra förändring! (Respondent 4) 

 

En tredje berättade att hon lärt sig att uppskatta OneNote, som hon inte alls använt innan, men 

att det uppgiftsbaserade arbetssättet som utbildningen rekommenderade inte var något för 

henne. 

 

… jag har väl lärt mig en del (av utbildningen)... Sedan kan jag ju inte säga att jag följer 

den slaviskt, för där skulle vi ju jobba utifrån uppgifter och hålla inboxen tom… just det 

där med uppgifter funkar inte riktigt för mig, men däremot så tycker jag det här med att 

använda OneNote, det har jag fått med mig mycket och det tycker jag är bra, för det gör 

ändå att man har saker samlade på ett ställe … jag tror inte vi hann jättemycket hur man 
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skulle använda det, så att det finns säkert mycket mer där i som jag inte kan, men man lär 

ju sig eftersom när man använder det också. Men jag hade inte använt OneNote 

överhuvudtaget innan, så att det har varit till stor hjälp. (Respondent 5) 

 

En av respondenterna beskrev att de svårigheter i planeringen och mailflödet som hon 

upplevde, uppkom då andra individer inom organisationen som inte gått utbildningen inte 

respekterade hennes kalender. 

 

I början så tyckte jag att det gick jättebra! Men sedan eftersom… de andra i 

organisationen, de har ju inte gått den utbildningen, … de fortsätter ju som vanligt och 

respekterar kanske inte att man har fullt i kalendern, utan de bara bokar in möten... jag 

tror att det liksom fallerar lite där, det var liksom lite jobbigt, att man fick ”men du är ju 

upptagen hela tiden!”, för att en hade liksom lagt in då varje dag, skapat kontroll … rent 

praktiskt har inte jag känt att det har fungerat så bra. Tack vare att inte alla har gått 

utbildningen. (Respondent 3) 

 

Möjliga förbättringar och hinder 

Respondenterna identifierade under intervjuerna förbättringsmöjligheter inom olika områden.  

 

         Ökad planeringshänsyn. En respondent framförde att chefer som har anställda med 

skolbarn borde ha framförhållning i sin planering, tänka på föräldrarnas behov av ledighet 

under skollovsveckor och inte planera viktiga möten eller tjänsteresor under dessa perioder. 

Cheferna borde enligt respondenten även se till att föräldrarnas flexramar utformades på ett 

sätt som gjorde det möjligt med hämtning och lämning av barn och även att flexibiliteten 

borde vara stor i speciella fall.  

 

… ser man till att våra flexramar ligger så att alla ska hinna lämna sina barn och alla ska 

kunna gå för att kunna hämta sina barn i en rimlig tid. Och sedan … tycker jag att man 

ska kunna göra personliga anpassningar också. Och sedan … att chefer faktiskt tänker på, 

jag har många föräldrar … så kanske man inte bokar resor under loven. Alltså 

tjänsteresor, större möten, viktiga möten utan att man säger … ”nu står vi inför en ny lov-

vecka”, att det blir lite mer norm ...  Så att man kan vara ledig. (Respondent 7) 
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En ytterligare förbättring skulle enligt samma respondent kunna vara att anpassa mötestider 

vid tjänsteresor eller ibland inte behöva resa till möten i geografiskt avlägsna delar av landet 

och istället delta i mötena via Skype. 

 

… jag reser en del normalt sett. Där tycker jag att de kunde ha mer lyhördhet för de 

enskildas situation och försöka anpassa starttider på de i alla fall interna gruppmötena 

man ska ha. Så att det faktiskt fungerar för mig … för mig blir det annars två otroligt 

långa dagar. För att ta sig till (geografisk ort) så måste man flyga två flygplan och det tar 

ju mycket tid så där tycker jag man kunde visa en större lyhördhet faktiskt. För mig som 

person. Vad behöver du och hur kan vi anpassa oss? Och ibland kanske inte jag skulle 

behövt resa, utan jag hade kanske kunnat hängt på Skype istället? (Respondent 7) 

 

Som framgått av tidigare avsnitt ansåg en respondent (Respondent 1) att föräldrar som gått 

ner i arbetstid inte fått särskilt bra hjälp med att minska arbetsbördan så att den 

korresponderade med den lägre tjänstgöringsgraden, något som stod högt upp på 

respondentens önskelista.  

 

         Tydligare riktlinjer. En respondent efterfrågade tydligare riktlinjer för flexibelt arbete 

och förtroendearbetstid. 

  

Jag tror tydligare riktlinjer från HR eller vem det nu är som ska bestämma… hur ser 

myndigheten på förtroendearbetstid … att man faktiskt vägleder chefen angående: hur 

ska dina medarbetare jobba … jag vill ju att förtroendearbetstid faktiskt ska vara 

förtroendearbetstid. Då skulle jag få de där dagarna när man har utvecklingssamtal, 

tandläkartid, läkartid. Nu är det ju, det blir ju någon stress för att … man måste skriva 

någon fin motivering till sin chef … så vill inte jag behöva ha det, bli ifrågasatt om jag 

sitter hemma en dag för att få ihop familjekoordineringen. (Respondent 4) 

 

Ett hinder som enligt respondenten kan uppkomma vid försök att likrikta reglerna för 

förtroendearbetstid, är storleken på organisationen och att reglerna inte får vara för specifika 

och begränsande.  

 
Ja, det är så stor organisation så … det är nog jättesvårt för verksamheten... Det finns 

chefer från ena ytterskalan till den andra. … så att det är nog organisationens storlek som 

hindrar att kunna ta fram konkreta råd och riktlinjer. Allting måste vara liksom generellt 

och flummigt beskrivet för att det ska kunna passa alla och ingen. (Respondent 4) 
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         Bättre fördelning av ansvaret i hemmet. På det privata planet antydde flera 

respondenter behov av förändringar av befintliga strukturer och hur ansvaret inom familjen 

fördelades, så att ökad jämställdhet med partnern kunde uppnås. Åtminstone en respondent 

var tydlig med sin önskan. 

 

… Ja, men det är klart att vi behöver få en förändrad struktur mellan min sambo och mig 

så att inte jag är projektledare, för att då måste man hålla allting i huvudet alternativt att 

jag för in OneNote i hemmet också … Så det är väl ett både givande och tagande att jag 

blir bättre på att bara släppa saker för att låta dem haverera för att tydliggöra att någon 

annan måste hjälpa till. Så att det är ju på det privata planet… (Respondent 4) 

 

          Möjlighet till friskvård. En respondent önskade att man skulle återinföra den s.k. 

friskvårdstimmen, vilket skulle ge henne möjlighet att utöva fysisk aktivitet under 

arbetsdagen. Hon upplevde svårigheter med att hinna med det på fritiden.  

  

Det som var bra förut var att vi hade en fritids- eller en träningstimme i veckan… som vi 

fick gå och träna eller gå och springa. Motionera helt enkelt och det tyckte jag var väldigt 

bra … Så det är väldigt tråkigt att (myndigheten) har dragit in och de hävdar att det var att 

folk missbrukade den, att folk gick hem tidigare istället… och det kanske hände, det vet 

jag inte, men jag tycker att det var väldigt tråkigt för egen del att den försvann för jag 

nyttjade den till träning. (Respondent 2) 

 

Diskussion 

Studiens diskussion utgår från följande rubriker: Huvudresultat, Resultatdiskussion, 

Metoddiskussion samt Förslag till vidare forskning. 

 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att undersöka kvinnliga föräldrars allmänna upplevelse av sin 

arbetssituation och balans mellan arbete och privatliv samt om upplevelsen förändrats efter 

genomgången utbildning i personlig effektivitet ” Arbeta Smartare”. Resultatet visade att 

utbildningen gett respondenterna hjälp med att hantera och strukturera arbetet genom digitala 

program som OneNote och Outlook och att den i förlängningen hade en viss positiv inverkan 

på effektiviteten och produktiviteten. Däremot upplevdes utbildningens påverkan på privat- 

och familjelivet eller återhämtningsmöjligheterna som liten. Det får antas ha varit en naturlig 

följd av att utbildningen inte verkar ha berört dessa frågor. Det framkom emellertid att tankar 



 

 33 

som hade sin grund i utbildningen och rörde arbetet, ibland framkallade reflektioner över 

familjesituationen, som t.ex. en önskan om förändring i fördelningen av hemarbetet mellan 

föräldrarna. Detta kan kopplas till den i forskningen beskrivna överspridningseffekten som 

innebär att händelser och upplevelser i arbetslivet kan spridas till den privata sfären och ge 

idéer om förändringar även där (Allvin et al., 2006; Oshio et al., 2017). 

Ett ytterligare syfte med studien var att undersöka vilka förbättringsmöjligheter och 

begränsningar respondenterna kunde identifiera för att möjliggöra ett föräldravänligt arbetsliv. 

Respondenterna återgav tydligt att myndigheten, enligt deras uppfattning, kunde sägas vara en 

av de mest föräldravänliga arbetsplatserna. Detta tack vare de flexibla arbetsarrangemangen 

med förtroendearbetstid. Endast ett fåtal åtgärder föreslogs i syfte att göra arbetsplatsen ännu 

bättre för småbarnsföräldrarna, bl. a. att inte planera tjänsteresor och viktiga möten under 

barnens ledigheter, så att föräldrarna då också kunde ta ledigt. 

 

Resultatdiskussion 

Utifrån det empiriska materialet har en fördjupad förståelse för problematiken 

småbarnsföräldrar upplever när det gäller att sätta gränser mellan arbete och privatliv, hur 

balansen mellan de två sfärerna ser ut och hur respondenternas arbetssituation påverkats efter 

utbildningen ”Arbeta Smartare” framkommit. 

Angående balansen mellan arbete och privatliv och gränsdragningen däremellan, tyder 

resultatanalysen på att förhållningssättet till gränsdragningen i huvudsak vilar på personliga 

preferenser, respondenternas livssituation i stort och förmågan att prioritera och anpassa sig 

till dubbla roller som förälder och arbetstagare. Det empiriska materialet indikerar att en 

tydlig gränssättning bidrar till reducerade konfliktsituationer, vilket överensstämmer med 

bilden som tidigare forskning givit (bl.a. Allvin et al., 2006; Greenhaus & Beutell, 1985; 

Grönlund et al., 2014; Grönlund & Öun, 2018). Av materialet kan dras slutsatsen att 

gränsdragningsstrategierna förändras i olika faser av livet och är mer strikta när 

respondenterna är föräldrar till små barn. Gränserna förväntas av respondenterna själva bli 

mer flexibla i takt med att barnen växer och uppnår ökad självständighet och 

familjesituationen därmed kan antas klaras med mindre engagemang. Resultaten antyder 

vidare att gränsens utformning och dess tydlighet kan påverkas av dels rollkonflikter, dels 

möjligheterna till socialt stöd, som utgör en tredje dimension i krav-kontroll-stödmodellen. 

När barnen är små vill flertalet av respondenterna tillämpa strategier som i deras ögon gynnar 

familjen, men ändå låter dem själva få en fungerande yrkeskarriär. Dessa strategier kan vara 

allt ifrån att utnyttja de stödfunktioner och förmåner som samhället erbjuder, som att vara 
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föräldraledig på deltid, använda sig av förskoleplats eller möjligheten till vård av sjukt barn, 

till att ta hjälp av kollegor och vänner för att klara vardagen. En annan strategi som de 

kvinnliga småbarnsföräldrarna tillämpade var att aktivt söka sig till en familjevänlig 

arbetsplats, som de flesta ansåg att den myndighet de arbetade för var, med normer som 

gynnade familjen. Denna strategi stämmer väl med tidigare forskning av Grönlund och Öun 

(2018). För att upprätthålla en någorlunda balans mellan arbete och familjeliv, var det viktigt 

att ta ställning till och prioritera vad som var viktigast i en given situation, samt fatta beslut 

om det. Det innebar inte att respondenterna alltid var nöjda med sina val, då de återgav att de 

ofta upplevde en känsla av dåligt samvete. Något som nästan alltid prioriterades ner var 

respondenternas egentid, som det sällan upplevdes finnas utrymme för. Något annat som 

indikerades av resultaten, var att den tankemässiga friheten från jobbet var svår att uppnå för 

flera respondenter. De upplevde svårigheter att helt distansera sig från arbetet efter avslutad 

arbetstid. Såsom påpekats tidigare av Allvin et al. (2006), tyder det på att arbete och privatliv 

på ett eller annat sätt har blivit integrerade, då det inte längre finns naturliga platser där 

arbetet inte skulle kunna utföras. Svårigheten att distansera sig från arbetet kan dock även 

bero på hög trivsel och nöjdhetsfaktor, vilket flera respondenter tydligt återger. 

Respondenterna uppgav på olika sätt att de tyckte att de fick stimulans, arbetstillfredsställelse 

och emotionellt stöd i form av uppskattning och empati och att de kände sig lyssnade på av 

chefer och kollegor. Detta är naturligtvis positivt, men kan enligt Grönlund (2007a) även 

utgöra en s.k. ”honungsfälla” för arbetstagaren, som är ”frestande söt men med en otrevlig 

förmåga att klibba sig fast”. Grönlund menar här att arbeten med mer kontroll och möjlighet 

till egen utveckling visserligen kan vara belönande och leda till ökat välbefinnande, men att 

sådana arbeten – om man inte ser upp – också kan föranleda mer övertid, försummelse av 

familjeåtaganden och en allmän obalans mellan arbete och privatliv. 

Av resultaten framkom att respondenterna gjorde en tydlig koppling mellan flexibelt 

arbete med förtroendearbetstid och möjligheterna att påverka när och hur arbetet skulle 

utföras. Flertalet såg den friheten som ett mycket viktigt balanserande element i tillvaron. 

Eftersom de själva kunde anpassa arbetstiderna till sitt övriga liv, kunde de utan att söka 

ledighet gå ifrån en stund för att exempelvis ta sitt barn till tandläkaren och förlägga arbetet 

till ett senare tillfälle. Gemensamt för alla respondenter var upplevelsen att privatlivet 

gynnades av möjligheten att själv kunna bestämma över arbetstider. Ett par respondenter 

påtalade emellertid hur ett dåligt samvete, känslor av otillräcklighet och kluvenhet färgade 

deras mående, då de upplevde motstridiga känslor: de önskade ägna mer tid åt familjen när de 

arbetade och mer tid åt arbete när de var hemma med familjen. De återgav dessutom en oro 
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för att deras arbetsprestation inte var tillräcklig under tiden som de var småbarnsföräldrar, då 

livet i många stycken var oförutsägbart och de upplevde en kronisk tidsbrist. Respondenterna 

återgav flera situationer i deras vardag som kunde kräva speciella lösningar, t.ex. när barnen 

blev sjuka eller när morgonrutinerna havererade. Att ha förstående kollegor som kunde rycka 

in, chefer som hade förståelse för deras individuella livssituationer och vänner som kunde 

avlasta, exempelvis genom att samköra barnen till olika fritidsaktiviteter, uppgavs ha en 

positiv inverkan. Det sociala stödet i arbetet och privat skapade en välbehövd känslomässig 

och praktisk lättnad. Respondenternas upplevelser kring detta korresponderar väl med resultat 

från tidigare forskning om den moderna familjen, där tid upplevs som en ständig bristvara och 

otillräcklig uppfyllelse av förväntningar i de olika sfärerna mynnar ut i negativ stress, trötthet 

och skuldkänslor (Grönlund & Öun, 2010; Plantin, 2014). 

Den upplevda tidsbristen kan medföra att vila och återhämtning inte prioriteras, då man 

inte vill uppfattas som oengagerad, mindre driven än andra eller att man inte gör ”sin del”, 

trots att problemet i stället kan vara att det är arbetsbelastningen som är alltför hög. En av 

respondenterna önskade att det skulle bli tillåtet för småbarnsföräldrar att ta ett steg tillbaka, 

så att man inte förväntades stå i frontlinjen för prestation och egen utveckling under åren som 

barnen var små. Chansen att prestera skulle ju finnas kvar under återstående del av arbetslivet.  

Att ett större mått av frihet eller förtroende från arbetsgivarens sida ökade motivationen och 

den goda viljan hos arbetstagaren (t.ex. att man då inte höll så hårt på exakt antal 

arbetstimmar) återgavs mer eller mindre tydligt från olika respondenter. Respondenterna 

förmedlade att om arbetsgivaren upplevdes gå en till mötes eller vara generös, så återgäldade 

man vänligheten genom ökad arbetsinsats eller med att ställa upp vid behov. Hade 

arbetsgivaren en striktare inställning, så tenderade man att svara på ett liknande sätt. Detta 

illustrerades av en respondent som upplevde svårigheter med reglering av timmar vid 

övertidsarbete, eftersom regleringen enligt chefen borde göras under samma vecka. 

Respondenten uppgav att detta fungerade dåligt i praktiken. Eftersom hon visste att chefen 

hade en strikt syn på övertid och flexibilitet, uppgav hon att hon försökte göra sitt bästa för att 

inte få för hög belastning. Det framkom också som något av ett problem, att ju högre 

befattning respondenterna hade, desto svårare hade de att få tid för kompensatorisk ledighet. 

Grönlund et al. (2014) beskrev att heltidsarbetande kvinnor med minderåriga barn och 

tjänstemannayrken, exempelvis chefer på mellannivå och högre, oftare upplevde stressande 

konflikter mellan arbete och privatliv än tjänstemän med lägre arbetspositioner, även om de 

samtidigt upplevde ett bättre psykiskt välbefinnande i vardagen. 
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Resultaten återspeglar den rådande situationen på arbetsmarknaden, där yrkesarbetande 

individer ofta möter höga krav i arbetet, hög arbetsbelastning och tidsbrist, vilket i sin tur 

leder till en nedprioritering av den egna återhämtningen. Tangen och Conrad (2009) skriver 

att det krävs ett stort mått av mental styrka för att kunna vara effektiv i en miljö som inte 

understödjer individens behov av harmoni. För att skapa förutsättningar för återhämtning på 

arbetsplatsen bör man därmed tillåta sig att ta raster eller åtminstone pauser för att sträcka på 

benen. Det är viktigt att inte kontinuerligt arbeta övertid eller att ta med sig arbetet hem, vare 

sig det sker fysiskt eller psykiskt. Inte heller bör man ägna sig åt jobbet på semestern, vilket 

ter sig närmast självklart för de flesta ur en återhämtningssynpunkt. Respondenterna i studien 

beskrev att det fanns goda förutsättningar för återhämtning på arbetsplatsen, som både erbjöd 

fikarum och vilorum, men att de ofta valde bort raster för att hinna med arbetsuppgifterna. Ett 

par respondenter upplevde dock att arbetsplatsen, trots hög arbetsbörda, utgjorde en sorts 

fristad där de, till skillnad från i hemmet, kunde fokusera på en enda sak (arbetsuppgifterna). 

Att arbeta var en del av deras möjlighet till återhämtning.  

Fundamentala återhämtningsstrategier är enligt Ekstedt och Kenttä (2011) sömn av god 

kvalitet (en vanlig bristvara hos småbarnsföräldrar), vila och fysisk träning. Hur väl en individ 

lyckas upprätthålla sin hälsa och prestation trots hög belastning bestäms till stor del av hur 

samma individ tillgodoser sitt återhämtningsbehov. Att systematiskt uppmärksamma 

kroppens signaler och reagera adekvat på dem blir därmed av stor betydelse. Ekstedt och 

Kenttä (2011) menar att de flesta människor verkar ha ett naturligt motstånd mot fysisk 

träning. Forskningen visar i linje med detta att frekvensen av fysiska aktiviteter som ger 

återhämtning minskar i situationer av långvarig belastning, trots att människor är väl 

medvetna om dessa aktiviteters värde för välbefinnandet och att motivationen således borde 

finnas för en ökning. Detta återspeglades i respondenternas berättelser, i det att de ansåg sig 

vara medvetna om hälsonyttan av fysisk aktivitet och att fysisk aktivitet generellt sett även 

uppmuntrades av deras chefer. Det gemensamma problemet som respondenterna återgav var 

svårigheten att avsätta tid för att utöva fysisk eller annan återhämtande aktivitet i den 

omfattning de hade önskat.  

Enligt Tangen och Conrad (2009) vill människor ofta komma ifrån vardagens bestyr 

och rutiner när de är i behov av återhämtning. Detta återspeglas i vissa respondenters 

önskningar. För att känna sig riktigt utvilade önskade de byta miljö och resa bort. Om det som 

önskades ”bara” var en tjänsteresa som resulterade i ett par nätters god sömn eller om det var 

en långsemester som ansågs behövas, verkade ha grund i egna preferenser och den övriga 

livssituation som respondenterna för tillfället befann sig i. 
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Sverige målas ofta upp som ett av världens mest jämställda länder där kvinnor inte behöver 

välja mellan familj och arbete.  Som en av respondenterna återgav, levde paret mycket 

jämställt innan barnen kom till världen, men sedan blev det precis som Grönlund et al. (2014) 

beskriver, att barn har en ”traditionerande” effekt på familjer och fördelningen av betalt och 

obetalt arbete blir mindre jämlikt när första barnet kommer. Det ojämlika livet på familjesidan 

tenderar dessutom att fortsätta även senare i livet, det blir liksom en vana att kvinnan tar hand 

om hemmet. I tidigare forskning (Barron McBride, 1991; Bianchi & Milkie, 2010; Öun, 

2012) beskrivs kvinnor som mer familjeorienterade och mer benägna att anpassa arbetet efter 

barnen och familjebehoven än män. Detta då det oftast är kvinnor som går ner i arbetstid och 

söker sig till familjevänliga arbetsplatser. Denna bild bekräftas av majoriteten av berättelserna 

i den här studien.  

Trots att den svenska jämställdhetspolitiken haft som främsta mål att ge kvinnliga 

föräldrar möjlighet att kombinera yrkesliv med barnafödande och familjeliv (Grönlund et al., 

2014) vittnar respondenternas berättelser om att fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet 

fortfarande är skev till kvinnornas nackdel. Trots att majoriteten av respondenterna arbetade 

heltid och hade lika mycket tid för sysslor i hemmet som deras partners, var det fortfarande de 

själva – med något enstaka undantag där mannen tagit den rollen – som hade huvudansvaret 

för hemmet och barnen. De kvinnliga föräldrarna var familjens ”projektledare” med det 

övergripande ansvaret för familjens dagliga liv. De manliga föräldrarna beskrevs som ett par 

välvilliga ”extra händer”, men de behövde allt som oftast vägledning och tillsägelser om det 

som skulle göras. I materialet kan utläsas en önskan om att planeringsbördan på ett bättre sätt 

skulle delas med den manliga föräldern, vilket skulle kunna ge kvinnorna betydelsefull 

psykisk avlastning. 

 

Avslutande reflektion 

 

Även om respondenterna själva upplevde utbildningens påverkan på deras arbetsliv som 

fragmentarisk och att den inte haft någon egentlig inverkan på deras privatliv, samt balansen 

däremellan, finns i mina ögon tecken på begynnande beteendeförändringar såväl i arbetet som 

i det privata livet. Resultatanalysen ger belägg för att åtminstone en del av respondenterna 

anammat idén om att strukturera arbetet på ett sätt som fördelar individens energi på ett 

effektivt sätt, t.ex. genom att arbeta med de svårare uppgifterna i början av dagen och spara de 

enklare till senare. De hade försökt att få en bättre struktur på mailflöde och möten och 

ansträngt sig för att prioritera och fördela arbetsuppgifter på det för dem mest rationella sättet. 
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Vidare gav planeringen tid för reflektion och nedtrappning i slutet av dagen i syfte att 

individens energi skulle räcka för åtaganden på hemmaplan och för egna intressen. Vad som 

krävs från varje individ är att ta till sig den föreslagna strukturen och långsiktigt arbeta 

på beteendeförändringar som i längden kan leda till förbättrad återhämtning och balans mellan 

arbete och privatliv. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie valdes för detta examensarbete, eftersom dess syfte var att få 

förståelse för respondenternas subjektiva upplevelser och tankar rörande sin arbetssituation, 

dess påverkan på deras privatliv och deras resonemang kring gränssättning och återhämtning 

samt balans i livet. Förutom respondenternas individuella personligheter som på olika sätt 

präglade intervjusvaren, kan det faktum att jag allteftersom blev mer bekväm i 

intervjusituationen ha haft effekt på respondenternas gensvar; deras berättelser blev mer 

detaljerade och personliga. En reflektion som jag gjorde efter att ha avslutat intervjuarbetet, 

var att enstaka frågor i den semistrukturerade intervjuguiden kunde ha haft enklare 

formuleringar. Intervjuguiden tjänade dock på det stora hela sitt syfte väl.  

Braun et al. (2017) beskriver fördelar och nackdelar med Skype-intervjuer. En av 

fördelarna är att det ger flexibilitet. Så länge det finns tillgång till en fungerande 

internetuppkoppling kan vem som helst, oberoende av tid eller geografiskt avstånd, bli 

intervjuad. Det är även kostnadseffektivt eftersom man sparar in eventuella resekostnader och 

restid och inte behöver ha tillgång till en fysisk möteslokal (Braun et al., 2017). Dessa 

fördelar var av stor vikt eftersom intervjuerna genomfördes på betydande geografiskt avstånd 

från respondenterna och möjlighet saknades att genomföra dem på ett annat sätt. Det finns 

även åsikter om att deltagarna känner sig mer bekväma med att dela sina erfarenheter under 

en online-intervju än under en intervju som genomförs vid ett fysiskt möte eftersom 

respondenten enkelt kan avsluta sitt deltagande genom en knapptryckning på tangentbordet 

och därmed anses ha större frihet och kontroll över situationen (Braun et al., 2017). Detta var 

inte en situation som aktualiserades i denna studie. Som nackdelar med online-intervjuer lyfts 

ofta fram en avsaknad av rumslig närhet som annars uppstår mellan intervjuaren och 

respondenten. Min uppfattning är att en tillfredsställande kontakt i intervjusituationen ändå 

kunde etableras. 

En av de största utmaningarna var svårigheten att hitta en passande tid för intervjuerna. 

Detta med anledning av olika tidszoner med en tidsskillnad på nio timmar. Med anpassningar 

från min sida, som innebar att genomföra intervjuerna under mycket tidiga morgnar, gick 
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detta att lösa. En annan utmaning var den tekniska utrustningen och att få en fungerande 

internetuppkoppling, eftersom den visade sig ha en varierande kvalitet. Vid ett tillfälle bröts 

samtalet rakt av, turligt nog kunde intervjun återupptas och slutföras en stund efter. 

Ett medvetet val var att inte redovisa respondenternas tjänsteställning eftersom 

informationen potentiellt skulle kunna avslöja deras identitet. Det framgick under intervjuerna 

att gruppen av kvinnliga föräldrar som både genomgått utbildningen ”Arbeta Smartare” och 

hade hemmavarande barn under 12 år var liten. 

Slutligen ett par ord om den förevarande studiens styrkor och svagheter. En styrka i 

studien var användningen av kvalitativ intervjumetod, som gav möjlighet till fördjupad 

förståelse av fenomenet ur ett individperspektiv. Jag har under intervjuerna varit mån om att 

vara så neutral och objektiv som möjligt, för att inte i någon större utsträckning låta min 

förförståelse i ämnet påverka respondenterna, och därigenom påverka studiens 

trovärdighet/tillförlitlighet (Allwood & Erikson, 2017). Intervjuerna gav en ansenlig mängd 

data som kunde användas för att besvara studiens frågeställningar. För att öka studiens 

trovärdighet har många citat från respondenterna använts i resultatdelen. Studien har även 

förankrats i litteratur och forskningsrapporter inom ämnet, för att ytterligare stärka 

trovärdigheten. I ett försök att uppnå en hög grad av tillförlitlighet och så långt som möjligt 

tydliggöra processen för andra forskare, har forskningsprocessens förlopp detaljerat beskrivits 

i metod-delen. En svaghet, som dock var inbyggd i studiens givna förutsättningar, var att 

studien omfattade ett fåtal personer. Fler intervjuer skulle kunna stärka resultatets 

tillförlitlighet och trovärdighet (Allwood & Erikson, 2017). 

Även om resultatet inte är avsett att generaliseras kan det ge en indikation om arbetande 

kvinnliga föräldrars subjektiva upplevelser av gränsdragningsproblematik, balans mellan 

arbete och privatliv och deras föreställningar om en föräldravänlig arbetsplats.  

 

Förslag till vidare forskning 

Forskning om vilka insatser i arbetslivet som kan främja hälsa, förebygga stress samt 

möjliggöra en god balans mellan arbete och privatliv är av fortsatt intresse. Lika angeläget är 

att fortsätta forska om individens egen medvetenhet om sitt återhämtningsbehov och hur det 

ska tillgodoses under de knappa tidsförhållanden som många yrkesarbetande, särskilt 

småbarnsföräldrar, upplever. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Vill du delta i en studie för ett examensarbete som berör flexibel arbetstid 

och balansen mellan arbete och privatliv? 

 
Studien är ett led i mitt examensarbete inom psykologi vid Högskolan i Gävle och genomförs 

inom forskningsprojektet om flexibelt arbete och återhämtning som för närvarande pågår i 

samarbete mellan XXXXXXXX och Högskolan i Gävle. Syftet med studien är att undersöka 

hur du upplever din arbetssituation i relation till balansen mellan arbete och privatliv efter 

interventionen ”Arbeta smartare”, som innefattade utbildning i personlig effektivitet och 

gruppseminarier genomförda under 2019.  

Jag söker nu i första hand deltagare som är kvinnliga föräldrar med hemmavarande barn under 

12 år och som har möjlighet till flexibelt arbete med förtroendearbetstid. Deltagande innebär 

medverkan i en intervju som beräknas ta högst 45 minuter och är tänkt att genomföras via 

Skype eller FaceTime. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst, utan 

angiven anledning. 

Resultatet av intervjuerna kommer att utgöra grund för mitt examensarbete som efter 

färdigställande kommer att vara tillgängligt på www.diva-portal.org. Alla uppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas för examensarbetet i fråga samt 

eventuell vidare forskning. De medverkande kommer att vara anonyma i uppsatsen och det 

kommer inte att kunna utläsas vem som svarat vad. 

Vill du delta i denna studie? Vid intresse, skicka ett meddelande till min e-mail (se nedan). 

Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta någon av nedanstående 

personer. 

 

Student: Lina Sandberg; e-post: xxxxxxx@me.com tel. XXX XXXXXX              

Handledare: Eva Boman; e-post: xxxxxxx@hig.se tel. XXX XXXXX  

Doktorand: Sofie Bjärntoft; e-post: xxxxxxx@hig.se tel. XXXX XXXXXX  

 

Med vänlig hälsning, 

Lina Sandberg  

 

 

 

  

http://www.diva-portal.org/
mailto:xxxxxxx@me.com
mailto:xxxxxxx@hig.se
mailto:xxxxxxx@hig.se
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

 
Jag inleder med att berätta om mig själv, syftet med studien och de gällande etiska 

principerna. Jag ber även om tillåtelse för ljudinspelning av intervjun. 

 

Bakgrundsfakta 

Den intervjuade tillfrågas om sin ålder, civilstatus, antal barn och deras ålder, utbildning, 

yrkesroll, sysselsättningsgrad och anställningstid inom organisationen. 

 

Arbetsliv 

• Hur upplever du din arbetssituation vad avser arbetsstruktur och arbetsbelastning? 

• Vilken påverkan har möjligheten till förtroendearbetstid på din arbetssituation? 

Fördelar/nackdelar?  

• Förväntas du vara nåbar på telefon eller e-mail både under och efter din ordinarie 

arbetsdag eller stänger du av arbetstelefonen och svarar inte på mail när du går hem? 

• Hur upplever du stöd från kollegor och chefer? 

• Vill du berätta om och i så fall hur utbildningen Arbeta smartare förändrat din 

upplevelse av arbetssituationen?   

 

Familjeliv 

 

• Hur upplever du att ansvaret för familj och hem är fördelat i er familj?  

• Har utbildningen på något sätt förändrat din upplevelse av familjesituationen?  

 

Gränsdragningsproblem och rollkonflikter 

• Hur upplever du att balansen mellan arbetsliv och familjeliv ser ut för dig? 

• Vilka åtgärder tycker du behövs för att minska eventuella friktioner mellan privatliv 

och arbetsliv? 

• Har utbildningen förändrat din syn på gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv? 

Hur känner du inför det? 

 

Föräldravänligt arbetsliv 

• Om jag säger ”föräldravänlig arbetsplats” – hur skulle du beskriva en sådan? 
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• Vilka förbättringsbehov tycker du att det finns i arbetet för att det ska bli mer 

föräldravänligt? 

• Finns det några begränsningar for att dessa förbättringar skall kunna införas? 

 

Återhämtning 

• Hur ser dina möjligheter till återhämtning ut?  

• Har utbildningen i personlig effektivitet gett dig inspiration till förbättrad 

återhämtning? 

 

Följdfrågor: 

• Kan du utveckla det? 

• Mm… 

• Berätta mer 

• Intressant 

• Tystnad (nicka) 

 

Är det något du vill tillägga eller förtydliga innan vi avslutar? 

 

Ett stort tack för din medverkan! 

 

 
Ansvarig för studien: 

 

Studenten Lina Sandberg 

Email: xxxxxxxxxxxxxx 
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