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Abstract  

Edvinsson, Johanna. (2016). Flexible work - Development and validation of a 

quantitative questionnaire. Project work in Health at work 15 credits, University of 

Gävle. 

The aim of the present study was to develop and validate a Swedish questionnaire 

assessing conditions of actual work flexibility and its determinants. Data was collected 

by qualitative Think aloud- interviews with three persons, and through discussions with 

a reference group. The results from the interviews and discussions showed that 

corrections were needed for some of the concepts, questions, design and number of 

items. Next, a cross-sectional study was performed by sending the adjusted 

questionnaire to three companies in Sweden (N = 266), which was answered by 92 

employees. The results supported the adjustments and the questionnaires’ content 

validity and face validity (> 95 % of the employees agreed). Three Principal component 

analyses showed comprehensible factors for the three main areas of questions: 

determinants of actual flexibility, technology use, and work-non-work balance, 

indicating structural validity of the questionnaire. Furthermore, hypothesis testing 

showed as expected that the most index variables of actual work flexibility could 

significantly separate the groups with varying extents of regulated work, indicating 

construct validity. To conclude, this Master thesis has revealed several question 

domains valid for inclusion in future surveys regarding actual work flexibility and 

associations with health and wellbeing at work. 

Keywords: Technology-use; validity; work-nonwork balance; questionnaire 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Edvinsson, Johanna. (2016). Flexibelt arbete – Utveckling och validering av ett 

kvantitativt frågeformulär. Projektkurs arbetshälsovetenskap 15 hp, Högskolan i Gävle. 

Dagens teknik möjliggör för anställda att arbeta mer flexibelt i tid och rum, men 

forskningen ger ännu en oklar bild över om det har en positiv eller negativ inverkan på 

de anställdas hälsa och välbefinnande. Den här oklarheten kan ha att göra med att det 

inom forskningen funnits en brist på tillförlitliga enkätbaserade mätinstrument som kan 

fånga upp hur flexibelt arbete läggs upp och tillämpas i olika företag. Syftet med den 

här uppsatsen var att utveckla och validitetstesta ett svenskt frågeformulär som kan 

fånga upp determinanter för- och förekomsten av faktisk flexibilitet hos tjänstemän med 

olika grad av reglerat arbete.  

En enkät utvecklades och dess innehålls- och ytvaliditet prövades genom 

kvalitativa intervjuer med tre personer, samt i diskussioner med referenspersoner. 

Enkäten skickades därefter ut till 266 tjänstemän inom tre företag med olika grad av 

flexibelt arbete och besvarades av totalt 92 anställda. En enkel kvalitativ innehållsanalys 

av intervjuerna och diskussionerna visade att enkäten behövde korrigeras utifrån de fyra 

temaområdena, begrepp, frågor, struktur/enkätupplägg och omfattning. Efter 

korrigeringarna indikerade svaren från de anställda på företagen att frågor och begrepp 

nu hade god innehållsvaliditet och ytvaliditet (> 95 %), men att frågornas 

struktur/enkätupplägg kunde tydliggöras (16,3 %). Tre Principalkomponentanalyser på 

enkätdata visade även att tydliga faktorer kunde dras ut för determinanterna, samt för de 

två delområdena inom faktisk flexibilitet (teknik och uppkoppling; balans mellan 

arbete- och privatliv), vilket stödjer strukturell validitet. Vidare visade 

hypotesprövningen att merparten av frågorna om faktisk flexibilitet gav signifikanta 

skillnader mellan grupper som har olika grad av reglerat arbete, vilket stödjer 

begreppsvaliditet.  

Resultaten bör betraktas som ett första steg i utvecklingen av ett svenskt 

frågeformulär om flexibelt arbete. Den här uppsatsen har genererat flera valida 

frågeområden som kan inkluderas vid framtida kartläggningar av flexibilitetens 

samband med hälsa och välbefinnande i arbetet. 

 

Nyckelord: Balans arbete- och privatliv; frågeformulär; teknikanvändning; validitet 



 

 

 

Förord 

Den här uppsatsen är det första steget i forskningsprojektet Flexibelt arbete: 

hälsofrämjande interventioner för en hållbar digitalisering som kommer att genomföras 

i samarbete mellan forskare vid avdelningen för Arbets- och folkhälsovetenskap, 

Högskolan i Gävle, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet och Psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet.  Projektet kommer att genomföras på Trafikverket 

som är en stor nationell organisation i Sverige (N=6500) med målet att hitta 

hälsofrämjande lösningar för en hållbar digitalisering.  Tanken är att resultaten från den 

här uppsatsen ska omarbetas till ett manus som ska skickas till en vetenskaplig tidskrift 

under år 2016-2017, så att frågeformuläret kan komma fler till del. 

 Jag vill först och främst tacka er som deltagit i den här studien. Till er som jag har 

intervjuat och till er som har besvarat enkäten, samt till kontaktpersonerna på företagen 

och till pilotgruppen. 

 Jag vill även rikta ett stort tack till er som på andra sätt bidragit till det här arbetet 

med givande diskussioner, råd, kommentarer, artiklar eller stöd.  

 Vidare vill jag ge ett varmt tack till min opponent Lisa Bond och min examinator 

Birgitta Wiitavaara för kloka och konstruktiva synpunkter. 

 Sist men inte minst vill jag särskilt tacka min huvudhandledare Helena Jahncke. Tack 

för den här ”fjällvandringen” – för alla goda råd längsmed stigen och för att du har 

inspirerat mig till att hålla fokus på nästa steg, njuta av färden och våga blicka upp mot 

högre fjälltoppar… 

   

 

 

Johanna Edvinsson 

Högskolan i Gävle 

 

Gävle, Maj, 2016.  
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1. Bakgrund 

Arbetslivet står inför nya utmaningar. Framgångsrik utveckling av informations- och 

kommunikationsteknologi [IKT] präglar dagens arbetsliv och tillåter oss att arbeta alltmer 

flexibelt. Ett flexibelt arbete kan övergripande kännas igen genom de möjligheter som de 

anställda har att arbeta på självvalda arbetsplatser, arbetstider och med andra arbetssätt än vad 

som tidigare varit möjligt (Aronsson et al., 2012, s. 130; Arbetsmiljöverket [AV], 2015a; 

Allvin, Aronsson, Hagström & Johansson, 2006, s. 52). De här möjligheterna har i sin tur 

genererat nya utmaningar för anställda att åstadkomma en hållbar balans mellan arbete- och 

privatliv (AV, 2015a, s. 88; Lundberg & Cooper, 2015, s. 132).  

Det finns ingen entydig definition av flexibelt arbete och i litteraturen presenteras flera 

olika sätt att se på flexibilitet. Ett sätt att se på flexibilitet handlar t.ex. om schemaläggning 

och hur arbetsskift kan planeras på kort- och lång sikt (Nabe-Nielsen, Garde, Aust, & 

Diderichsen, 2012). En annan dimension av flexibilitet handlar om hur överbryggande 

relationerna är mellan chefer och medarbetare i olika organisationer (Augustsson, Olofsdotter 

& Wolvén, 2010). Flera av de här mer övergripande och organisatoriska perspektiven liknar 

Atkinsons modell av flexibelt arbete (Allvin et al., 2006), som handlar mer om hur 

arbetskraften organiseras genom t.ex. föränderliga löner, mer ”lösa” anställningar och de 

anställdas funktion i organisationen, än om den enskilde medarbetarens möjligheter att arbeta 

flexibelt i tid och rum.  

Eftersom flexibelt arbete är ett så mångfasetterat begrepp, kommer den här studien att 

avgränsas till arbetstagarens upplevelse av flexibilitet snarare än hur flexibel organisationen 

och själva anställningarna är, vilket också är en avgränsning som använts av flera forskare 

(se t.ex: Hanson, 2004; Costa et al., 2006; Hill et al., 2008, s. 153). Enligt Hill med kollegors 

definition kan flexibilitet ses som ett samspel mellan organisatoriska möjligheter att arbeta 

flexibelt och de anställdas förmåga att välja när, var och på vilket sätt de utför sitt arbete. 

Med inspiration från tidigare nämnd definition kommer flexibelt arbete i den här uppsatsen 

således att definieras av att ”individen upplever hög grad av egenkontroll att (inom vissa 

ramar från arbetsgivaren) välja arbetstid, arbetsställe och arbetssätt”.  

Den här studien kommer särskilt att fokusera på hur man kan mäta flexibelt arbete, 

speciellt de faktorer som kan ha betydelse för hur den faktiska flexibiliteten tillämpas 

(determinanter) och hur den faktiska flexibiliteten ter sig, där determinanterna kan tänkas 
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utgöra förutsättningar för i hur stor utsträckning teknik används för att arbeta under ledig tid 

och hur väl man upplever balans mellan arbete- och privatliv.  

1.1. Determinanter för flexibelt arbete 

1.1.1. Organisatoriska determinanter 

Flexibla arbetsvillkor (eng: flexible work arrangements) är en organisatorisk lösning som 

enligt Allen, Johnson, Kiburz och Schockley (2013) kan underlätta för anställda att hantera 

åtaganden i både arbetslivet och privatlivet. De beskriver att arbetsvillkoren reglerar på vilket 

sätt de anställda tillåts att arbeta flexibelt i termer av när arbetet utförs, t.ex. genom att 

”flexa” inom vissa arbetstidsramar, eller att arbeta när helst det passar, med så kallad 

förtroendearbetstid. Villkoren reglerar även var arbetet kan utföras, t.ex. genom distansarbete 

i hemmet. När det gäller arbetstid har Costa, Sartori och Åkerstedt (2006) gjort en distinktion 

mellan varierande- och flexibla arbetstider. De beskriver att varierande arbetstider innebär en 

form av flexibilitet, men att arbetstiden är reglerad inom vissa tidsramar, så att organisationen 

fortfarande har viss kontroll över arbetstidens förläggning. Flexibel arbetstid beskrivs istället 

vara mer kopplat till individens autonomi, där den egna arbetstiden kan läggas upp på valfritt 

sätt. Valfriheten inbegriper t.ex. att själv kunna avgöra när man ska ta pauser, semester eller 

lediga dagar, vilket också kännetecknar arbetstidsformen förtroendearbetstid (Kecklund, 

Dahlgren & Åkerstedt, 2002). Utöver arbetstid går det även att skilja på olika villkor när det 

gäller distansarbete. En avgörande aspekt enligt AV (2016) är att arbetet till viss del eller helt 

och hållet utförs på annat ställe än en ordinarie arbetsplats och inte sällan med hjälp av IKT. 

Distansarbete kan således även handla om arbete som utförs i hemmet eller på ett annat ställe 

som är beläget närmre bostaden än den ordinarie arbetsplatsen (AV, 2016). 

I den här uppsatsen förväntas de organisatoriska determinanternas betydelse för 

regleringsgraden av arbetet ligga på en skala från oreglerat arbete till reglerat arbete. Hög 

grad av oreglerat arbete innebär i den här studien att den anställde har alla möjligheter att 

själv reglera både arbetstid och arbetsställe, samt hur arbetet ska utföras (Allvin et al., 2006, 

s. 30). I andra änden på skalan är arbetet helt reglerat, vilket innebär att den anställde 

förväntas förhålla sig helt till förbestämda (d.v.s. reglerade) arbetsutföranden, arbetstider, 

samt att arbetet endast kan/får utföras på arbetsplatsen där de är stationerade (Allvin et al., 

2006, s. 29). Mellan de två ändpunkterna finns utrymme för att arbetet ändå har viss grad av 

flexibilitet, även om det inte är det i alla avseenden. De organisatoriska villkoren är utifrån 

tidigare resonemang avgörande för om arbetet kan bedrivas flexibelt i tid och rum och en 
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ökad flexibilitet kan både underlätta och komplicera samspelet mellan arbete- och privatliv 

(Allen et al., 2013; Higgins, Duxbury & Julien, 2014). 

1.1.2.  Tekniska determinanter 

En aspekt som går hand i hand med organisatoriska determinanter för om man kan arbeta 

flexibelt i tid och rum, är hur arbetet kan utföras under sådana omständigheter. Det finns stöd 

för att möjligheten att använda IKT i arbetsutförandet kan vara en determinant av betydelse 

för att göra arbetet mer lågt reglerat i tid och rum (Aronsson et al., 2012). SCB (2013) 

redovisar statistik över att IKT-användningen i arbetslivet ökar, särskilt inom större företag 

med över 50 anställda. Den ökande trenden av IKT-användning skulle kunna vara relaterat 

till att det har blivit svårare att koppla av och återhämta sig under fritiden. Eurofound (2015) 

har t.ex. visat att IKT-användning, för att möta arbetslivets krav, kan bidra till att gränserna 

mellan arbete- och privatliv suddas ut.  

Samtidigt visar en rapport av svenska förhållanden en ökning av psykosociala besvär i 

arbetslivet, vilket är särskilt framträdande hos tjänstemän (AV, 2014). En av anledningarna 

skulle kunna vara en ökad IKT-användning för arbete under fritiden. Sayah (2013) framhåller 

dock att det ännu inte finns tillräckligt med forskning som inbegriper alla de typer av IKT 

som kan användas för att ständigt vara uppkopplad till arbete och vilka konsekvenser det har. 

Tillika efterfrågas mer forskning om hur teknologiska förändringar i dagens arbetsliv 

påverkar hälsan (Vingård, 2015, s. 17) och som dessutom klarlägger omfattningen och 

anledningen till att IKT används för arbete under ledig tid (Arlinghaus & Nachreiner, 2014). 

Det finns således stöd för att användning av IKT är en viktig determinant att studera vidare 

för att förstå för- och nackdelarna med flexibelt arbete. 

1.1.3. Psykosociala determinanter 

Utöver arbetets organisatoriska reglering och tekniska utbud skulle även psykosociala 

faktorer kunna vara en viktig determinant för hur det flexibla arbetet läggs upp och tillämpas.  

Från och med våren 2016 ställs det också högre krav på organisationer att arbeta med den 

psykosociala arbetsmiljön genom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(AV, 2015b). Föreskrifterna poängterar vikten av att se över de anställdas arbetsbelastning 

och eventuella brist på återhämtning, där arbetstid och förväntningar om ständig nåbarhet 

anges vara faktorer som särskilt bör hanteras (AV, 2015b).  

En modell som frekvent legat till grund för forskningen inom psykosocial arbetsmiljö 

är krav-kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Modellen beskriver 
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förhållandet mellan de anställdas upplevelse av krav från organisationen och grad av 

egenkontroll, samt hur det här förhållandet kan påverka de anställdas välmående. Ett 

förhållande som visat sig kunna utgöra en risk för ohälsa är t.ex. att uppleva höga krav i 

kombination med låg grad av kontroll (s.k. spänt arbete). Omvänt redogörs i modellen att 

höga krav, i kombination med hög grad av egenkontroll (s.k. aktivt arbete), är det mest 

eftersträvansvärda förhållandet. Modellen inkluderar numer även socialt stöd (t.ex. från 

chefer och kollegor), där omfattande stöd har visat sig ha en positiv inverkan, bl.a. på de 

anställdas hälsa (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2012, s. 23).  

Krav-kontroll- och stödmodellen omfattar flera dimensioner som går att relatera till i 

vilken mån flexibelt arbete tillämpas. Höga upplevda krav i kombination med låg kontroll, 

kan enligt AV (2015a, s. 88) vara bidragande till ett alltmer uppkopplat arbetsliv. Rapporten 

belyser dock enbart användning av dator, vilket innebär att statistiken kan vara missvisande i 

sammanhang där man talar om omfattningen av uppkoppling till arbete. Vidare har Albrecth 

med kollegor (2016) visat att anställda med förtroendearbetstid (d.v.s. lågreglerad arbetstid) 

upplever högre egenkontroll i jämförelse med t.ex. skiftarbetare när det handlar om att 

påverka sin egen arbetstid. Att ha kontroll över sin arbetstid har i sin tur visat sig bidra till att 

anställda kan välja att tillämpa flexibelt arbete mer omfattande, genom att t.ex. arbeta fler 

timmar i intensiva perioder (Gerdenitsch, Kubicek & Korunka, 2015).  

Derks med kollegor (2015) har även funnit att anställda som arbetar i en så kallad 

”alltid-på kultur”, eller som upplever krav genom normer och förväntningar från chefer och 

kollegor om att vara tillgänglig under kvällstid, i högre grad upplever en konflikt mellan 

arbete- och privatliv än personer som upplever att de får koppla bort arbetet under fritiden. 

Det här indikerar att ledarskapsbeteenden och förväntningar från arbetsgivaren kan vara av 

betydelse för hur det flexibla arbetet läggs upp och tillämpas. Enligt Ford och Collinson 

(2011) finns det även informella normer och förväntningar på chefer, att de förväntas 

prioritera arbetet över privatlivet. Även om många chefer ser det som en naturlig del i deras 

yrkesroll att finnas tillgängliga under ledig tid, finns det även chefer som värdesätter en 

balans och som försöker överföra den prioriteringen till de anställda. Sammanfattningsvis 

verkar viktiga psykosociala determinanter för i vilken mån faktisk flexibilitet tillämpas vara 

både graden av krav, kontroll och stöd, samt vilka normer och förväntningar som finns inom 

organisationen. 
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1.2. Faktisk flexibilitet 

Utöver de organisatoriska, tekniska och psykosociala determinanter som skulle kunna ha 

betydelse för flexibelt arbete så är det viktigt att undersöka hur de befintliga förhållandena av 

flexibilitet ter sig, t.ex. i form av faktiskt arbetad tid. Frågan är då vilka förhållanden av 

faktisk flexibilitet som är viktiga att mäta? 

1.2.1. Faktiskt arbete - arbetstid och arbetsställe 

Enligt Grönlund (2007) tenderar individer med hög grad av egenkontroll i arbetet att arbeta 

övertid. Dock skiljer sig resultaten när man jämför data från Sverige kontra övriga länder i 

Europa, där hög kontroll inte tycks relatera till övertidsarbete i Sverige. Grönlund förklarar 

att skillnaden skulle kunna bero på att övertid är ett problematiskt begrepp att 

operationalisera i frågan om flexibelt arbete, som till skillnad från avlönat övertidsarbete 

handlar om obetalt arbete utanför ordinarie- eller avtalade arbetstider.  

Vidare saknas det ännu entydig statistik över hur förekommande distansarbete är, 

eftersom det har definierats på olika sätt i tidigare forskning (AV, 2016).  Dock har en del 

studier som fokuserat på distansarbete definierat det i termer av egenkontroll, d.v.s. att 

anställda kan välja att utföra arbete på andra platser än den ordinarie arbetsplatsen 

(åtminstone en del av arbetstiden), med hjälp av IKT för att kommunicera med personer 

inom- eller utanför organisationen (Gajendran & Harrison, 2007). Distansarbete kan enligt 

Gajendran och Harrison ha positiva konsekvenser för trivsel, prestation, effektivitet och 

rollstress, vilket tycks kunna förklaras av upplevd autonomi. Samma studie har även visat att 

frekvent distansarbete kan vara gynnsamt för att förhindra konflikter mellan arbetet och 

privatlivet, men ha en negativ inverkan på relationer (t.ex. kommunikation) mellan 

medarbetare. 

1.2.2. Teknik och uppkoppling – arbetssätt 

Flexibelt arbete kan praktiseras på olika sätt, varav IKT visat sig vara ett verktyg som tillåter 

flexibel användning. Olika typer av tekniska enheter (t.ex. smartphones, datorer och 

surfplattor) har gjort det lättare att genomföra arbete oberoende av tid och rum (Sayah, 2013, 

Arlinghaus & Nachreiner, 2014) och IKT-användning kommer således att vara i fokus för 

den här uppsatsen. 

En japansk studie visade nyligen flera positiva aspekter med att de anställda hade börjat 

använda IKT i sitt arbete, bl.a. att det främjade deras självbestämmande i arbetet, vilket i sin 

tur bidrog till mer engagemang i arbetet (Fujimoto, Shahriar Ferdous, Sekiguchi & Sugianto, 
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2016). Den här studien hade dock ett stort bortfall, vilket gör slutsatserna osäkra. Liknande 

resultat har emellertid visat sig i en annan studie i en västerländsk kontext, som indikerar att 

anställda som känner stort engagemang för sitt arbete kan dra nytta av fördelarna med att vara 

uppkopplad till arbetet (Gerdenitsch et al., 2015). Andra studier har också pekat på att 

uppkopplingen kan ge en känsla av kontroll (Derks, van Duin, Tims & Bakker, 2015) och 

ökad produktivitet till fördel för arbetet (Duxbury, Higgins, Smart & Stevenson, 2014).  

Omvänt finns även stöd för att uppkoppling via tekniska enheter inte alltid är gynnsamt. 

En kvalitativ studie har visat att det kan medföra en upplevelse av hög arbetsbelastning och 

negativa upplevelser av att ständigt vara tillgänglig till arbete även under ledig tid 

(Gerdenitsch et al., 2015). Nämnvärt är dock att målgruppen i studien var specifikt utvald 

utifrån goda tekniska färdigheter, vilket skulle kunna innebära att resultaten inte är 

representativa för en population med t.ex. andra tekniska färdigheter eller intressen för IKT-

användning. Eftersom forskningen sammantaget visat att IKT-användning skulle kunna ha 

betydelse för hur den faktiska flexibiliteten ter sig kommer således teknik och uppkoppling 

att vara ett fokusområde i den här uppsatsen. 

1.3. Balans mellan arbete- och privatliv 

I ett flexibelt arbete kan individen själv, i stor utsträckning, välja arbetstid, arbetsställe och 

arbetssätt. Egenkontrollen kan därför tänkas medföra att de anställdas faktiska 

arbetsförhållanden ter sig olika för olika individer. Frågan är då hur flexibelt arbete som 

arbetsmodell kan ha betydelse för människors hälsa och välbefinnande? 

Ett sätt att se på den här frågan är att undersöka hur balansen mellan arbete- och 

privatliv upplevs. Studier har visat att flexibilitet i arbetet kan medföra svårigheter i att 

balansera arbete- och privatliv och det finns t.ex. stöd för att en hög grad av flexibilitet kan 

leda till att aktiviteter under fritiden störs av arbetsrelaterade åtaganden (Gerdenitsch et al., 

2015).  Enligt Srivastava (2011) är dock upplevelsen av balans mellan arbete- och privatliv 

beroende av hur väl arbetstidsformen passar in med individuella behov, samt det faktiska 

antalet arbetstimmar som utförs. Det finns t.ex. studier som visat att en ökad möjlighet till 

egenkontroll vid flexibla arbeten kan medföra positiva effekter på hur man mår, både vad 

gäller fysisk, mental- och generell hälsa (Pabayo, Critchley & Bambra, 2010; Njip et al., 

2012). Omvänt har arbete utanför avtalade arbetstider visat sig kunna medföra hälsorisker 

genom negativ påverkan på dygnsrytm och sociala aktiviteter (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU] 2014); Njip et al., 2012; Cousins & Robey, 2014; 
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Arlinghaus & Nachreiner, 2014). Vidare har en dålig tidsreglering av arbetsuppgifterna visat 

sig kunna medföra en obalans mellan arbete och tid för återhämtning (Derks, ten 

Brummelhuis, Zecic & Bakker, 2014).  

Det går dock att argumentera för att flexibelt arbete skulle kunna bidra till både en 

hämmad och främjad återhämtning. Återhämtning kan definieras som ett förlopp som gör att 

individens psykiska, sociala och fysiska resurser får möjlighet att återställas, efter 

anpassningar till inre- eller yttre krav (Hartig, 2004). En förklaring till hur 

återhämtningsförloppet kan begränsas är om obalansen leder till bristande återhämtning och 

ett kontinuerligt stresspåslag över längre tid, vilket kan leda till ohälsa i form av t.ex. hjärt-

kärlsjukdomar (Kivimäki et al., 2015) och psykisk ohälsa så som utmattningsdepression 

(SBU, 2014). Omvänt finns studier som antyder att återhämtning skulle kunna främjas av 

”friheten” som medföljer ett flexibelt arbetssätt, om individer själva styr upp sin tid för 

återhämtande aktiviteter (Njip et al., 2012). 

För att åstadkomma ett gynnsamt mönster mellan arbetsbelastning och återhämtning 

behöver en balans finnas mellan arbetets- och privatlivets aktiviteter och krav (Gerdenitsch, 

et al., 2015; Njip et al., 2012). En annan aspekt är att utbilda de anställda i hur de själva kan 

hantera gränsen mellan arbete- och privatliv (Wright et al., 2014; Giannikis & Mihail, 2011). 

Sammantaget ger forskningen stöd för att det är viktigt att främja tillräcklig återhämtning och 

att arbetet sker i en balans med privatlivet för att upprätthålla och bevara hälsa. Balans mellan 

arbete- och privatliv kommer således att utgöra ett av den här uppsatsens fokusområden. 

1.4. Modell av flexibelt arbete 

För att sammanfatta forskningsområdet har Edvinsson och Jahncke (2016) utvecklat en 

konceptuell modell (se Figur 1, s. 8), som visar de teoretiska resonemang som beskrivits i 

bakgrunden och som ligger till grund för innehållet i den här uppsatsens frågeformulär. 

Modellen förväntas att publiceras inom kort och förklarar hur flexibelt arbete kan tänkas leda 

till olika hälsoutfall, med stöd i tidigare forskning. För att kartlägga flexibelt arbete är ett 

tänkbart förlopp att ta reda på viktiga determinanter som skapar förutsättningar för att arbeta 

flexibelt (organisatoriska, tekniska och psykosociala arbetsfaktorer), hur den faktiska 

flexibiliteten ser ut i en lågt reglerad arbetssituation (faktiskt arbete, teknik och uppkoppling 

till arbetet, samt balans mellan arbete- och privatliv), samt några av de individfaktorer som 

kan ha betydelse utifrån tidigare forskning. 
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Figur 1. Konceptuell modell över faktisk flexibilitet, där determinanterna sätter ramarna för flexibiliteten 

och utgör grunden för de faktiska förhållandena (faktisk flexibilitet i modellen) av den faktiska 

arbetstiden/arbetsstället, teknik och uppkoppling samt balans mellan arbete- och privatliv. Den faktiska 

flexibiliteten ger i sin tur olika utfall, t.ex. på hälsa och välbefinnande. I varje steg av modellen spelar även 

individuella faktorer in. Modellen är utvecklad av Edvinsson & Jahncke (2016). 

 

1.5. Att mäta flexibelt arbete 

För att kunna utveckla och ge stöd åt de tidigare resonemang som förts kring hur flexibelt 

arbete skulle kunna påverka hälsa och välbefinnande behövs mer forskning på området. En 

grundläggande förutsättning för att kunna besvara forskningsfrågor om vilka samband 

flexibelt arbete har med olika hälsoutfall är att samla in data med tillförlitliga mätinstrument. 

För att avgöra om ett enkätbaserat mätinstrument är tillförlitligt (har god validitet) behöver 

man ta reda på om frågorna verkligen belyser det man avser att mäta (Bryman, 2011, s. 50; 

Streiner, Norman & Cairney, 2015, s. 229).  

I dagsläget finns ett antal frågeformulär som validitetstestats och som syftat till att 

undersöka närliggande områden till flexibelt arbete, som t.ex. konflikt mellan arbete och 

familjeliv (se t.ex. Netemeyer, McMurrian & Boles, 1996; Gutek, Searle & Klepa, 1991) och 
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balans mellan arbete- och privatliv (se t.ex. Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 

2014). Det finns även en del frågor om flexibelt arbete som använts i tidigare forskning (se 

t.ex. Kossek, Ruderman, Braddy & Hannum, 2012), men det tycks vara en brist på 

frågeformulär som specifikt syftar till att kartlägga flexibelt arbete mer i detalj. 

I Sverige finns det dock en del forskning som inriktats på flexibelt arbete, där 

enkätfrågor om flexibelt arbete formulerats och använts. Frågorna är dock varken 

validitetstestade eller översatta från engelska till svenska utifrån några riktlinjer om 

översättning (C. Mellner, Personlig kommunikation, 16 februari, 2016). Med andra ord 

saknas frågeformulär som specifikt berör flexibelt arbete (enligt definitionen i den här 

uppsatsen), som är validitetstestade, samt testade i en relevant målgrupp som har kunskap om 

och/eller erfarenheter av de begrepp som man avser att testa (Mokkink et al., 2010; Terwee et 

al., 2006).  

Det finns olika sätt att arbeta för att nå god validitet i enkätbaserad forskning. Ett sätt är 

att låta insatta personer inom området (t.ex. experter och/eller en relevant målgrupp) 

genomföra subjektiva bedömningar av frågornas relevans. För att mäta innehållsvaliditet 

(eng: content validity) kan man t.ex. samla in subjektiva bedömningar av frågornas relevans 

från en lämplig målgrupp, för att täcka in det fenomen som åsyftas. Ett annat närliggande 

validitetsbegrepp är ytvaliditet (eng: face validity), som även det baseras på subjektiva 

bedömningar av mätinstrumentet, från insatta personer inom området; om det upplevs 

relevant för det övergripande område det avser att mäta (Mokkink et al., 2010, s. 9; Streiner 

et al., 2015, s. 8). 

Ett annat sätt att mäta validitet är genom statistiska analyser för att ta reda på frågornas 

begreppsvaliditet (eng: construct validity). Analyser av begreppsvaliditet syftar till att ta reda 

på om alla variabler inom en faktor mäter samma sak, d.v.s. om frågorna speglar de 

bakomliggande teorier som man vill mäta (Mokkink et al., 2010, s. 9). Ett sätt att mäta 

begreppsvaliditet är att testa om det finns en signifikant skillnad mellan två populationer som 

hypotetiskt förväntas vara olika exponerade för det fenomen som åsyftas att testas. Om 

hypotesen visar sig stämma är validiteten god och om det motsatta visar sig kan det tänkas 

finnas korrigeringsbehov i antingen mätinstrumentet eller hypotesen (Streiner et al., 2015, s. 

11). Ett underliggande validitetsbegrepp som Mokkink med kollegor (2010) rekommenderar 

att man utvärderar vid utveckling av ett frågeformulär är strukturell validitet (eng: structural 
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validity), som innebär att man t.ex. genomför faktoranalyser för att se vilka variabler som 

korrelerar med varandra och bildar olika faktorer (Mokkink et al., 2010, s. 9). 

1.6. Problemformulering 

Dagens teknik möjliggör för anställda att arbeta mer flexibelt i tid och rum. Tidigare 

forskning indikerar att flexibelt arbete kan ha betydelse för olika hälsoutfall, men samtidigt 

saknas tillförlitliga mätinstrument för att kartlägga förekomsten av flexibelt arbete och de 

faktorer/determinanter som kan tänkas ha ett inflytande på faktisk flexibilitet. Som ett led i att 

fylla kunskapsluckan är målet med den här studien att utveckla och validera ett frågeformulär 

som kan fånga upp determinanter för flexibelt arbete och hur flexibelt arbete faktiskt läggs 

upp och tillämpas i det dagliga livet. Studien som genomförs i den här uppsatsen är ett första 

steg i ett forskningsprojekt, som påbörjades under år 2016 vid Högskolan i Gävle (H. 

Jahncke, Personlig kommunikation, 27 januari, 2016). Frågeformuläret kan dock även 

komma att ha stor betydelse för andra organisationer och i andra forskningssammanhang. 

Tillförlitliga frågor om flexibelt arbete skulle kunna möjliggöra att fånga upp och utveckla 

fördelarna, förebygga nackdelarna samt undersöka hur flexibelt arbete inverkar på hälsa och 

välmående, vilket på sikt kan bidra till ett hållbart arbetsliv. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att utveckla och validitetstesta ett svenskt frågeformulär för att mäta determinanter 

för och förekomst av faktisk flexibilitet, hos tjänstemän med olika grad av reglerat arbete.  

Frågeställningar 

1) Är det utvecklade frågeformuläret tillförlitligt med utgångspunkt i a) innehållsvaliditet, b) 

ytvaliditet och c) strukturell validitet? 

 

2) Fångar frågeformuläret upp skillnader i faktisk flexibilitet hos tjänstemän i hög- respektive 

lågreglerade arbeten när det gäller frågor om teknik och uppkoppling, samt balans mellan 

arbete- och privatliv (d.v.s. har frågeformuläret begreppsvaliditet)? 

Hypotesen för frågeställning två är att gruppen med lågt reglerat arbete kommer att 

skatta att de arbetar mer flexibelt (i tid och rum), att de är mer uppkopplade till sitt arbete 

(högre grad av teknikanvändning), samt upplever en större obalans mellan arbete- och 

privatliv, jämfört med gruppen med högt reglerat arbete. 
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3. Metod  

3.1. Design 

En blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder har använts. De kvalitetskriterier som 

har använts för att utveckla och bedöma frågeformulärets tillförlitlighet är ett urval av de 

Terwee och kollegor (2006), samt Mokkink och kollegor (2010) beskriver som lämpliga för 

att utveckla mätinstrument och designa valideringsstudier. Kvalitativa halvstrukturerade 

”Think aloud- intervjuer” genomfördes utifrån en intervjuguide (Bryman, 2011, s. 84) för att 

testa enkätens innehålls- och ytvaliditet. Frågeformuläret skickades ut vid ett tillfälle. Studien 

genomfördes således utifrån en tvärsnittsdesign, vilket enligt Bryman (2011, s. 64) passar för 

att studera ett större urval vid ett enda tillfälle. Metoden är lämplig för att undersöka mönster 

och relationer mellan variabler, vilket i den här studien kan indikera frågornas validitet. 

Principalkomponentanalyser [PCA] genomfördes för att undersöka enkätens strukturella 

validitet och Mann Whitney-U genomfördes för att undersöka enkätens begreppsvaliditet. 

3.2. Litteratursökning 

En litteratursökning gjordes för att hitta relevanta artiklar och befintliga frågeformulär inom 

forskningsområdet. Sökningen genomfördes först i databasen PsychInfo och därefter en 

kompletterande sökning i Cochrane. Inklusionskriteriet för artiklarna var att de skulle vara 

gjorda år 2010 och framåt, på engelska och publicerade i peer-reviewed tidskrifter, vilket var 

ett sätt att begränsa omfattningen till den här uppsatsen. Artiklarna valdes ut baserat på 

relevans i 1) titel, 2) abstract och 3) full-text. Sökord: “flexible work*”. Träffar: 1367 st 

artiklar. Titlar: 46 st. Abstract:  21 st. Relevanta: 7 st artiklar. Vidare gjordes kompletterande 

sökningar i samma databas (PsychInfo), med sökord som t.ex. ”mobile technology” och 

”information and communication technology”. Sökningarna ovan kompletterades med ord för 

att även få fram redan validerade frågeformulär med hjälp av söktermerna ”valid*” och 

”questionnaire”. Från sökningen i databasen Cochrane inkluderades 1 st artikel. En del 

studier och formulär har även tagits med utifrån rekommendationer av experter på området. 

Några referenser har även inkluderats utifrån ett snöbollsurval, som innebär att en referens 

lett vidare till en annan (Bryman, 2011). 

3.3. Enkätutveckling 

Efter en genomgång av litteraturen togs ett första utkast av frågeformuläret fram baserat på 

frågor som använts i tidigare forskning, som utvecklats på svenska, frågor som fick översättas 
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från engelska till svenska samt egenformulerade frågor. Översättningen gjordes i enlighet 

med några av Mokkink med kollegors (2010) kriterier för översättning. För en vetenskapligt 

acceptabel översättning krävs t.ex. att en redogörelse ges för vilka språk som behandlats, 

översättarnas språkliga erfarenheter och att frågorna översatts enligt en framåt-bakåt-princip, 

vilka är kriterier som har uppfyllts i den här studien. De frågor som var formulerade på 

engelska översattes till svenska av en person med kandidatexamen i både svenska och 

engelska (modersmål svenska). Därefter översattes frågorna tillbaka till engelska av en 

person med expertkunskaper i engelska (modersmål svenska). Slutligen gjordes mindre 

justeringar i de svenska formuleringarna för att passa den tilltänka målgruppen för studien. 

De här frågorna har sedan kompletterats med egenformulerade frågor för att täcka in alla 

aspekter i modellen om flexibelt arbete (se Figur 1, s. 8). Nya frågor formulerades även för 

att täcka in de frågeställningar som sedan ska besvaras i forskningsprojektet (H. Jahncke, 

Personlig kommunikation, 27 januari, 2016). Ett antal bakgrundsfrågor utformades också för 

att kunna ta reda på bl.a. deltagarnas kön och ålder. 

Enkäten resulterade i totalt 75 frågor (uppdelat på 29 frågor med 7-gradig skala, 21 

frågor med annan skala än 7 gradig, 10 frågor med kategoriska svarsalternativ och 15 

fritextfrågor). Endast frågor med 7-gradig skala ingick i den statistiska analysen. Frågorna var 

numrerade och redovisades under olika temarubriker i formuläret för att göra det lättare för 

deltagarna att följa uppbyggnaden av frågorna (se enkäten i Bilaga 3).  

3.3.1. Mätinstrument 

3.3.1.1. Kategoriseringsfrågor 

För att mäta grad av flexibelt arbete inkluderades två frågor (se fråga 1-2 i Bilaga 3). De här 

frågorna prövas om de kan användas för att diskriminera mellan grupper, d.v.s. om de kan 

användas för att kategorisera om deltagarna har ett högt reglerat eller lågt reglerat arbete. För 

att uppfylla kriteriet för flexibelt arbete fordras att man kryssat för ”ja” i minst 4 av 7 

påståenden om arbetstid, arbetsställe och arbetssätt, på ett egenkonstruerat index modifierad 

utifrån Allvin, Mellner, Movitz och Aronsson (2013). Därutöver ska respondenterna klassa 

sin arbetstid som ”oreglerad” i frågan om man har oreglerad eller reglerad arbetstid (frågan 

har hämtats från Hanson, 2004). De här kriterierna kommer att behöva undersökas närmare 

och kommer på grund av tidsramarna inte att behandlas i den här uppsatsen. 
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3.3.1.2. Determinanter 

Anställningsförhållanden 

I början av enkäten ställdes tre egenkonstruerade frågor om respondentens arbetssituation, för 

att ta reda på befattning, anställningsform och sysselsättningsgrad (se fråga 3-5 i Bilaga 3).  

Organisatoriska bestämningsfaktorer 

Enkäten innehåller 15 frågor om organisatoriska bestämningsfaktorer för flexibelt arbete. De 

här frågorna handlar om vilken formell arbetstid respondenterna har (se fråga 6-7 

egenformulerade, fråga 8, från Hanson, 2004), arbetsställe (fråga 9, från Hanson, 2004), 

arbetsbelastning (fråga 10, egenformulerad), rollförväntningar (fråga 11, egenformulerad), 

normer och regler (se fråga 12-17 modifierade från Kecklund et al., 2002; Derks et al., 2015; 

Allvin et al., 2013, Kreiner, 2006; Mellner, In Press), samt frågor om ledarskap riktade enbart 

till chefer (fråga 18-29).  

Psykosociala bestämningsfaktorer 

 När det gäller Psykosociala bestämningsfaktorer finns redan många väletablerade och 

validerade formulär som kan användas parallellt, så i den här utprovningen inkluderades 

endast en fråga om egenkontroll (fråga 23, modifierad fråga översatt av C Mellner från 

Kossek et al., 2012).  

3.3.1.3. Teknik och uppkoppling 

Två egenformulerade flervalsfrågor inkluderades om vilka tekniska enheter de anställda har 

tillgång till för att utföra arbete (fråga 21) och en fråga om man kan, behöver eller vill kunna 

arbeta uppkopplad efter ordinarie arbetstid (fråga 22). En egenformulerad fråga inkluderades 

om hur tillgänglig man är under sin semester (fråga 32). Två frågor inkluderades som 

handlade om arbete med tekniska enheter (fråga 40, egenformulerad) och tekniska funktioner 

(fråga 41, modifierad från Kecklund et al., 2002), en fråga om varför man använd tekniken 

för att arbeta under ledig tid (fråga 42, översatt och modifierad från Ohly & Latour, 2014) en 

fråga om nåbarhet (fråga 43, modifierad från Hanson, 2004), en fråga om hur kontakt sker 

med personer i arbetsnätverket (fråga 48, modifierad från Hanson, 2004). Två frågor 

handlade om upplevd användbarhet av tekniken (fråga 49, egenformulerad och fråga 50, 

modifierad från Davis, 1989). En fråga inkluderades om coping med hjälp av teknik (fråga 

64, modifierad från Fenner & Renn, 2006). 
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3.3.1.4. Balans mellan arbete- och privatliv 

Tre frågor inkluderades om faktisk arbetstid (fråga 24-26, modifierade från Allvin et al., 

2013; Hanson, 2004; översatt från Lanaj et al., 2014), tre egenformulerade frågor om pauser 

(fråga 27-29), en egenformulerad fråga om man har arbetat hemma under ledig tid de senaste 

fyra veckorna (fråga 30) samt en följdfråga om varför (fråga 31 modifierad från Cooper & 

Worrall, 1999). Vidare följer frågor om det faktiska arbetet där tre egenformulerade frågor 

handlar om distansarbete (fråga 33-35) och fyra egenformulerade frågor om pendling/resor 

till- och från arbetet (fråga 36-39). Två egenformulerade frågor om arbetstidens omfattning 

(44-45), två frågor om upplevda för- och nackdelar med att arbeta flexibelt (fråga 46-47, 

översatta och modifierade från Derks et al., 2015). Tre frågor inkluderades om nöjdhet med 

den faktiska arbetstiden (fråga 51, egenformulerad), nöjdhet med situationen gällande arbetet, 

privatlivet och balansen mellan de båda domänerna (fråga 52, modifierad från Hanson, 2004) 

samt en egenformulerad fråga om hur nöjd man är med förutsättningarna att själv kunna 

bestämma var, när och på vilket sätt arbetet kan utföras (fråga 53).  

Vidare inkluderades tre frågor om konflikt mellan arbete- och privatliv (fråga 54, 

modifierade från Berthelsen et al., 2014, 55 från Hanson, 2004 och 57 från Geurts et al., 

2005). En fråga om att kunna koppla av från arbetet och dra en gräns mellan arbetet- och 

privatlivet (fråga 56, modifierad från Kecklund et al., 2002; Netemeyer et al., 1996). En fråga 

handlade om tillräcklig tid för fritid (fråga 58, modifierad från Kecklund et al., 2002). Vidare 

inkluderades frågor om attityd till flexibelt arbete (fråga 59-61, modifierade från Derks et al., 

2015). Fråga 62-63 handlade om preferenser för balans mellan arbete- och privatliv 

(modifierade från Matthews, Barnes-Farrell & Bulger, 2010; Kreiner, 2006; Kossek et al., 

2012, översatta av C Mellner).  

3.3.1.5. Utfall 

Återhämtning 

En tidigare validerad flervalsfråga inkluderades om återhämtning inför kommande steg i 

enkätutvecklingen (Sonnentag & Fritz, 2007; Lisspers, 2014). Svarsalternativen har 

reducerats (sju st borttagna) så att enbart de två dimensionerna ”Psychological detachment” 

och ”Relaxation” finns med.  Den här frågan om utfall av faktisk flexibilitet kommer p.g.a. 

tidsramarna och begränsningarna för den här uppsatsen inte att behandlas närmare. 
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3.3.1.6. Bakgrundsfrågor 

I den här utprovningen ställdes tre stycken bakgrundsfrågor i slutet av enkäten om ålder, kön 

och utbildningsnivå. 

3.3.1.7. Kvalitativa synpunkter på enkäten 

I slutet av enkäten inkluderades fyra egenkonstruerade frågor (med eventuella följdfrågor) 

om synpunkter på enkäten med möjlighet att uttrycka eventuella upplevda brister i frågorna, 

begreppen, enkätens struktur/upplägg, samt övriga synpunkter. I följebrevet (se Bilaga 3) 

informerades deltagarna innan de skulle fylla i enkäten om att ”Ha gärna papper och penna 

tillhands när du svarar på enkäten för att skriva ner förbättringsförslag. På de sista frågorna 

kommer du att kunna delge mig dina synpunkter på frågorna, begreppen och på enkätens 

upplägg”. De här frågorna togs endast med i valideringssyfte under utvecklingsfasen av 

frågeformuläret och kommer ej att ingå i slutversionen av det egentliga frågeformuläret. 

3.4. Intervjumetod Think aloud 

För att undersöka frågeformulärets innehållsvaliditet tillämpades intervjumetoden ”Think 

aloud”. Metoden syftar till att dels åskådliggöra eventuella problem och korrigeringsbehov 

genom att ställa följdfrågor om respondenternas tolkningar av formulärets frågor och begrepp 

(Beatty & Willis, 2007) och dels att be intervjupersonerna att bedöma relevansen av enkätens 

innehåll (Mokkink et al., 2010, s. 10) Det här är viktigt för att kunna utreda om tolkningarna 

är eniga med de aspekter som är tänkta att mätas (Terwee et al., 2006; Streiner et al., 2015, s. 

8). Intervjuerna gav vidare underlag för bedömning av ytvaliditet som avser den övergripande 

subjektiva bedömningen av frågeformulärets frågeområden, frågornas ordningsföljd, 

rubriksättning etc. (Mokkink et al., 2010, s. 9).  

3.5. Urval & deltagare 

Frågeformuläret validerades i en svensk population och riktades till tjänstemän. För att främja 

intern validitet i intervjuerna valdes en referensgrupp och tre intervjupersoner ut i samråd 

med en arbetsmiljöspecialist på Trafikverket [TRV] utifrån om de hade kunskap om 

enkätutveckling och/eller flexibelt arbete i organisationen. Inför utskicket av frågeformuläret 

gjordes en bedömning av vilka andra företag än TRV som kunde tänkas utmärka sig i 

yrkesgrupper med hög- respektive lågreglerade arbeten. Två huvudgrupper valdes ut med 

hjälp av kontaktpersoner och urvalsprincipen en-stegs-klusterurval, som innebär att 

grupperna redan var naturligt grupperade (hög- respektive lågreglerade avdelningar på 

arbetsplatserna) och att samtliga inom respektive grupp tillfrågades att delta (Ejlertsson, 
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2003, s. 32; Fink, 2014, s. 85). 

Enkätstudien riktades till totalt 266 tjänstemän uppdelade på tre olika företag (fortsatt 

beskrivna som företag A, B och C), där regleringen av arbetet (möjligheterna att arbeta 

flexibelt i tid och rum) skilde sig åt. Inklusionskriterierna för att företagen skulle inkluderas i 

studien var 1) lågt reglerad arbetsplats: kontaktpersonen bedömde att det fanns goda 

möjligheter att arbeta flexibelt efter avtalade arbetstider och att det utövades i stor 

utsträckning av de anställda, eller 2) högt reglerad arbetsplats: kontaktpersonen uppgav att 

det fanns regler om att man inte får arbeta utanför avtalade arbetstider utan särskilt tillstånd 

(t.ex. ta med jobbdator hem). Inga exklusionskriterier tillämpades. I gruppen lågt reglerad 

arbetsplats ingick två företag; företag A (n=40) och B (n=37) och i gruppen högt reglerad 

arbetsplats ingick ett företag, företag C (n=189).  Svarsfrekvensen för respektive företag var 

för företag A) 58 %, företag B) 76 % och företag C) 17,5 %. För mer information om 

respondenternas kön, medelålder och utbildningsnivå, se Tabell 1. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik av studiens deltagare uppdelat på företag A, B och C.  

    Företag A Företag B Företag C 

Kön Andel kvinnor (%): 32 65 75 

Ålder* Medelålder kvinnor (år): 43,1  48,9  34,4  

 
Medelålder män (år): 51,8  47,9  35,5  

Utbildning Yrkesutbildning (%): 30 8  20  

 

Grundskola/gymnasium(%): 48 5 70 

  Högskola kandidat/master(%): 22  87  10  

* 1 person per företag valde att inte uppge ålder.  
  

För att kunna göra en bortfallsanalys skickades ett mail till de som inte hade svarat på 

enkäten med tre frågor om kön, ålder och möjlighet att ange anledning till att man inte hade 

svarat. I följebrevet framgick att syftet med frågorna var att kunna genomföra en 

bortfallsanalys, att frågorna tog ca 30 sekunder att besvara och att det var frivilligt att delta. 

Svarsfrekvensen per företag var A) 78 %, B) 59 % och C) 36 %.  Företagens svar antyder att 

bortfallet följer studiedeltagarnas mönster avseende framförallt ålder och till viss del kön (se 

Tabell 2) i jämförelse med studiedeltagarna (se Tabell 1). Den mest frekventa anledningen till 

att man inte fyllt i frågeformuläret var tidsbrist (42 %), följt av hög arbetsbelastning  

(30 %). Övriga anledningar (28 %) som angavs ”ej intresserad”, ”privata skäl”, ”frånvarande 

från arbetet”, samt övriga anledningar i fritextsvar, t.ex. ”glömde bort”, ”för många frågor” 

och ”hemsidan för enkäten är ej anpassad för skärmläsarprogram till datorn”. 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik från bortfallsanalys. 

    Företag A Företag B Företag C 

Kön Kvinnor (%): - 90 81 

 
Män (%): 100 10 13 

 
Ej angivit (%): - - 6 

Ålder Medelålder kvinnor (år): - 46,6 32,5 

  Medelålder män (år): 45,7 49 32 

 

3.6. Datainsamling  

Undersökningen ägde rum under en och en halv vecka, våren 2016. Till att börja med 

skickades det första utkastet av frågeformuläret ut, tillsammans med modellen ”Flexibelt 

arbete” (se Figur 1, s. 8) över dess frågeområden, till en referensgrupp med sju personer 

bestående av forskare och representanter från TRV (facket, chefer, personer från 

kommunikationsavdelningen etc.) för granskning och feedback. Vidare presenterades 

modellen vid ett projektmöte för bl.a. chefer från TRV.  Korrigeringar gjordes utifrån deras 

synpunkter, t.ex. gjordes omformuleringar så att frågorna skulle passa bättre in på 

organisationen, samt att några nya frågor lades till utifrån önskemål om att fånga upp 

resmönster och arbetstidsformer. Därefter genomfördes ”Think aloud-intervjuer” med tre 

personer (en expert på enkätutveckling ur ett vetenskapligt perspektiv) och därefter med två 

personer från TRV (den tilltänkta målgruppen för forskningsprojektet), varvid en hade 

gedigen erfarenhet av att utveckla enkäter inom organisationen. Intervjuerna genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplats och varade mellan 4-5 timmar per person. Vid 

intervjutillfället ombads personerna att tänka högt kring enkätfrågorna, begreppen och 

enkäten i stort (Beatty & Willis, 2007) och en intervjuguide användes som stöd under 

intervjuns gång (se Bilaga 1). Samtliga intervjuer spelades in via en diktafon. Efter att 

enkäten korrigerats fördes en diskussion om ändringarna tillsammans med ytterligare en 

forskare inom ämnesområdet.  

I nästa steg genomfördes en pilotstudie där enkäten skickades ut till fem personer för att 

testa den i sin helhet (inkluderade personer med både hög- och lågreglerade arbeten). 

Pilotgruppen informerades i följebrevet om att anteckna förbättringsförslag och registrera och 

återkoppla den tid det tog att besvara enkäten. Enkätens frågeområden omfattade grad av 

flexibelt arbete, beskrivning av arbetet, organisatoriska, tekniska och psykosociala 

bestämningsfaktorer för flexibelt arbete, faktiska förhållanden för när, var och hur 

omfattande arbetet är, balans mellan arbete- och privatliv, attityder till flexibelt arbete samt 
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återhämtning och bakgrundsfrågor (se Bilaga 3). Smärre justeringar gjordes därefter, bl.a. 

lades alternativet ”vet ej/ej relevant för mig” till för några ytterligare frågor som upplevdes 

svåra att besvara för personer med en högreglerad arbetssituation.  

Slutligen distribuerades enkäten via en personlig länk till de anställdas arbetsmail på 

företag A, B och C. Tre påminnelser skickades till de som inte svarat på enkäten efter 4, 6 

och 9 dagar. Därutöver hjälpte även kontaktpersonerna vid respektive arbetsplats till med att 

informera om enkäten via e-post och intranät.  

3.7. Analys 

För att besvara frågeställning 1a-b sammanställdes de synpunkter som framkommit om 

frågorna, begreppen och enkätens struktur/upplägg genom en enklare kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003), som bl.a. baserades på intervjuanteckningar 

med konkreta uttryck från intervjupersonerna. Analysen gjordes därmed till övervägande del 

(om än med viss tolkning och förförståelse) utifrån det manifesta innehållet, vilket innebär de 

direkta utsagorna i texten. Materialet sammanställandes med hjälp av meningsenheter, 

kondensering, kodning samt ett övergripande tema (se exempel från kategoriseringstabell i 

Bilaga 2).  För att bedöma innehålls- och ytvaliditeten användes en checklista från COSMIN 

(Mokkink et al., 2010, s. 30). 

Statistiska analyser av numerisk data genomfördes för att besvara frågeställning 1c och 

2 med hjälp av IBM SPSS Statistics 22. Skalnivån som eftersträvades vid utvecklingen av 

frågeformuläret var 7 steg, för indexberäkning. För att besvara frågeställning 1c, om 

formulärets strukturella validitet, användes PCA. PCA är en explorativ faktoranalysmetod, 

vilket rekommenderas för att testa hur olika variabler grupperar sig i olika faktorer utan 

förbestämda hypoteser om hur grupperingarna inom det konceptuella området kommer att 

falla ut (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 609; Streiner et al., 2015 s. 377). För att undersöka hur 

variablerna fördelade sig i olika faktorer användes en ortogonal Varimax rotation med Kaiser 

normalisering. Alla frågor som uppfyller krav för ordinalskala togs med i analysen (d.v.s. 

med skalsteg från 1-7). Variabler med ett internt bortfall (eng: missing values) >10 personer 

exkluderades från analyserna (98 st).  

Ett kriterium för analyserna var att alla faktorer skulle ha egenvärdet >1, vilket är ett 

standardvärde i den här typen av analys (se t.ex. Bjarte, Torp, Mykletun & Dahl, 2005; 

Wiitavaara, Björklund & Nilsson, 2012). Alla faktorer förväntades således att förklara mer 

varians än standardvärdet, för att räknas som en meningsfull faktor (Thompson, 2005, s. 32). 
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Den förklarade variansen (eng: communalities) för varje komponent redovisas i resultatet. 

Analysen leder till att variabler korrelerar med varandra olika högt i olika faktorer, vilket 

kallas faktorladdningar (Streiner et al., 2015, s. 376). Faktorladdningar under 0,30 beskrivs av 

Kim och Mueller (1978, s. 70) inte vara väsentliga, medan värden runt 0,90 kan betraktas 

som höga och därmed meningsfulla. Till den här uppsatsen sattes gränsvärdet för 

faktorladdningar till 0,60. Variabler med lägre laddningar än 0,60 användes således inte till 

att bilda indexvariabler för vidare hypotesprövning. Samma värde har använts i tidigare 

studier med samma metod (se t.ex. Wiitavaara et al., 2012). Efter analyser av frågorna med 7-

gradiga skalor reducerades antalet variabler från 169 st till 71 st. Innan indexvariabler 

beräknades vändes några skalor så att alla variabler skulle innebära samma sak, d.v.s. positiva 

värden blev negativa för följande variabler: SemLedig (Fråga 32a, Bilaga 3), ARbUpplevTid 

(Fråga 54c), HinderFamiljetid (Fråga55b), ArbGränsTid (Fråga 56e), 

HurOftaSvårtSysslorArbTid (Fråga 57d), TyckerOmSemester (Fråga 61f). 

Faktorerna tolkades därefter utifrån tidigare forskning (se avsnitt Bakgrund) och 

etiketterades utifrån temat på variablerna; Teknikstöd (från 1 inte alls till 7 tekniken upplevs 

stödja arbetet i mycket hög grad), Flexibel uppkoppling (från 1 stämmer inte alls till 7 

stämmer helt att man har en uppfattning om att det är okej att vara flexibelt uppkopplad till 

arbete), Uppkopplingspreferens (från 1 inte alls till 7 att man i hög grad tycker om att vara 

uppkopplad till arbete), Frånkoppling (från 1 stämmer inte alls till 7 stämmer helt att man 

inte vill använda teknik till arbete efter arbetstid), Begränsad uppkoppling (från 1 stämmer 

inte alls till 7 stämmer helt att man har en uppfattning om att det är okej att arbeta uppkopplat 

ibland), Tid för fritid (från 1 stämmer inte alls till 7 stämmer helt att arbetet ger tillräcklig tid 

för fritid), Arbete hindrar privatliv (från 1 aldrig till 7 att arbetet alltid hindrar privatlivet), 

Flexibilitet (från 1 inte alls nöjd till 7 absolut nöjd med förutsättningar för att arbeta 

flexibelt), Tillgänglig under ledig tid (från 1 aldrig till 7 alltid tillgänglig under ledig tid), 

Privatliv hindrar arbete (från 1 aldrig till 7 att privatlivet alltid hindrar arbetet), Släppa 

arbete (från 1 stämmer inte alls till 7 stämmer helt att man kan släppa arbetet) samt Akut 

tillgänglighet (från 1 aldrig till 7 alltid tillgänglig för akuta arbetsfrågor).  

En analys av variablernas interna konsistens för respektive faktor genomfördes med 

Chronbach’s alpha (α), som testar om variablerna är relaterade till varandra, men samtidigt 

bidrar med någonting unikt. Ett värde för acceptabel intern konsistens är runt 0,6 (Cohen, 

Manion & Morrison, 2011, s. 506). Därefter beräknades ett index baserat på medelvärdet för 
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variablerna som ingick i varje PCA-faktor av teknik och uppkoppling respektive balans 

mellan arbete- och privatliv.  

För att besvara frågeställning 2, om begreppsvaliditet, tillämpades hypotesprövning. 

Målet var att testa om urvalsgrupperna med lågt reglerat arbete skilde sig från gruppen med 

högt reglerat arbete, i enlighet med de begrepp som rör teknik och uppkoppling och balans 

mellan arbete- och privatliv (Mokkink et al., 2010; Streiner et al., 2015, s. 236). Ett test av 

normalfördelning genomfördes med Kolmogorov Smirnov. Ett icke-parametriskt test valdes 

eftersom det visade sig att indexvariablerna inte var normalfördelade, vilket enligt Petrie och 

Sabin (2009, s. 51, 106) är ett kriterium som måste uppfyllas för att kunna genomföra 

parametriska test. Skillnaderna testades med Mann Whitney U, där först företag A och B 

testades för att ta reda på om de kunde slås ihop till en grupp (lågt reglerad) och därefter 

ytterligare ett test med ”företag” (d.v.s. lågt reglerat- eller högt reglerat arbete) som 

oberoende variabel och indexvariablerna från PCA-faktorerna som beroende variabler. 

Signifikansnivån för samtliga analyser sattes till p < 0,05 (Petrie & Sabin, 2009, s. 52, 60). 

3.8. Forskningsetiska överväganden 

Flera aspekter utifrån god forsknings- och publiceringssed (Vetenskapsrådet, 2011; 

Helgesson, 2015) beaktades under genomförandet av studien. Dels följdes riktlinjer om 

vetenskaplig korrekthet och dels fyra forskningsetiska principer för forskning med 

människor: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2013). Respondenterna fick bl.a. information om studiens syfte, att ingen 

obehörig kommer att ha tillgång till deras svar, samt att resultaten endast kommer att 

presenteras på gruppnivå. Vidare informerades de om att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. Utöver 

nämnda principer har frågeformuläret godkänts hos etikprövningsnämnden i Uppsala under 

våren 2016.  

4. Resultat 

4.1. Innehållsvaliditet och ytvaliditet 

Med utgångspunkt i de tre ”Think aloud-intervjuerna”, samt synpunkterna som kom in från 

både forskare, pilot- och referensgrupp, gjordes en förenklad kvalitativ innehållsanalys. I 

analysen framkom att justeringar behövde göras i frågeformuläret gällande följande 

temaområden: 1) begrepp, 2) frågor, 3) struktur/upplägg och 4) omfattning (se vidare 
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exempel med citat från kategoriseringstabell i Bilaga 2). Av intervjuperson 1 framkom det 

t.ex. att flera begrepp behövde definieras i frågeformuläret (bl.a. flexibelt arbete, tekniska 

enheter, paus och semester). Av intervjuperson 2 framkom synpunkter på att skaltypen helst 

skulle ändras till 7-gradig genomgående i frågeformuläret. Av intervjuperson 3 framkom 

synpunkter om att byta ut några begrepp till specifikt vedertagna begrepp inom TRV (t.ex. 

”arbetsplats” byttes ut mot ”tjänsteställe”). Justeringarna som gjordes inom samtliga 

kategorier uppfattades få stöd när anställda från de tre företagen (A, B och C) besvarade 

enkäten, eftersom nästan alla (> 95 %) kunde förstå frågorna och begreppen (se Tabell 3), 

vilket ger stöd för frågeställning 1a och 1b. Däremot var det fortfarande 16 % som tyckte att 

enkätens struktur/upplägg (d.v.s. ordningsföljden och rubriksättningen) kunde bli mer logisk.  

Tabell 3. Företag A, B och C:s svar på enkätens innehålls- och ytvaliditet (se frågorna 69, 71, 73 i Bilaga 3). 

 
  (%) Ja Nej Internt bortfall 

Förstå frågorna 
 

96,7 1,1 2,2 

Förstå begrepp 
 

97,8 0,0 2,0 

Logisk struktur/upplägg   79,3 16,3 4,3 

     4.2. Strukturell validitet 

4.2.1. Principalkomponentanalyser 

Data från enkätutskicket till företag A, B och C analyserades i tre PCA:er utifrån den 

konceptuella uppdelningen av frågorna i determinanter, teknik och uppkoppling, samt balans 

mellan arbete- och privatliv.  Den första PCA:n för determinanterna resulterade i åtta faktorer 

varav tre faktorer inte innehöll några variabler med laddningar > 0,6. Tre faktorer ytterligare 

exkluderades då endast en variabel per faktor laddade över 0,6 och bedömdes inte tillföra 

något ytterligare förklaringsvärde. Analysen resulterade således i två faktorer som tolkades 

till att handla om 1) Normer och- förväntningar, samt 2) Kontroll (se Tabell 4), vilka 

tillsammans förklarade 40 % av variansen (se Tabell 5). I den första faktorn, Normer och 

förväntningar, laddade 17 variabler över 0,6 och den andra faktorn, Kontroll, laddade sju 

variabler över gränsvärdet. 
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Komponent   

1 2 3 4 5 6 7 8  Kommunaliteter 

F16b: ArbNormTillgängAkut ,884 ,051 -,079 -,211 ,124 -,005 -,247 -,089  0,919 

F16c: ArbNormTillgängVardag ,828 -,158 ,202 ,027 -,178 ,181 ,104 -,090  0,836 

F16f: ArbNormKännTillgängVardag ,822 -,039 ,309 ,270 -,010 -,172 -,082 ,103  0,892 

F16g: ArbNormTillgängAkutSem ,812 ,056 ,042 -,367 ,107 -,026 -,309 ,023  0,908 

F14f: FörväntPlatsHemma ,801 -,034 ,323 -,145 -,086 -,021 ,069 ,008  0,782 

F16a: ArbNormSnabbSvar ,798 -,147 ,164 -,122 ,008 ,123 ,003 ,109  0,727 

F13b: FörväntTidKväll ,796 -,150 ,070 ,079 -,241 ,076 ,246 -,262  0,86 

F17: ArbNormFörväntChef ,792 -,127 ,248 -,143 -,164 ,158 -,040 ,031  0,78 

F13d: FörväntTidPaus ,782 ,010 ,048 -,274 ,329 ,018 ,118 -,027  0,812 

F16e: FörväntTidLedig ,767 ,075 ,388 ,113 -,011 -,169 -,090 ,212  0,839 

F13f: FörväntTidLedig ,733 -,217 ,192 -,160 -,148 ,006 ,200 ,057  0,712 

F13e: FörväntTidHelg ,715 -,198 -,087 -,128 -,393 ,009 ,084 -,136  0,753 

F16e: ArbNormTillgängVardagSem ,692 -,126 ,157 -,297 -,249 ,096 ,097 ,121  0,703 

F13c: FörväntTidMorgon ,662 -,212 ,312 ,086 ,056 -,017 ,387 -,322  0,844 

F15c: OrgNormArbSpill -,661 ,222 ,455 -,241 ,163 ,159 ,022 ,096  0,813 

F17d: ArbNormFårMedd ,630 -,136 -,051 -,092 ,030 -,192 ,170 ,007  0,494 

F11: RollNorm40tim ,611 -,218 -,212 ,297 -,248 ,479 -,073 -,037  0,852 

F17c: ArbNormArbMeddChef ,549 -,004 ,148 ,048 -,194 ,271 ,130 ,036  0,455 

F15a: OrgNormArbtid -,547 -,031 ,357 ,160 ,097 ,285 -,310 -,240  0,697 

F15d: OrgNormArbLämn -,527 ,480 ,492 -,232 ,109 ,067 ,055 ,049  0,827 

F17b: ArbNormFörväntChefSvar ,342 ,019 ,138 ,242 ,038 ,231 ,038 -,125  0,267 

F23b: PsykSocArbUpplägg ,361 ,808 -,126 ,091 ,168 ,241 ,009 -,085  0,900 

F23a: PsykSocArbUppg ,333 ,760 -,312 -,046 -,001 ,041 -,102 ,134  0,818 

F23e: PsykSocKombinera ,097 ,755 ,100 ,065 ,022 -,294 ,297 -,084  0,776 

F12i: NormKontrollTid ,093 ,754 ,064 -,033 -,287 ,100 -,004 ,390  0,827 

F23c: PsykSocArbInnehåll ,280 ,752 -,108 ,112 ,150 ,374 ,070 -,064  0,839 

F23d: PsykSocGräns -,104 ,694 ,092 ,160 -,182 -,080 ,371 -,136  0,721 

F12h: NormLedigDagtid ,297 ,647 -,003 ,076 -,006 -,222 -,252 -,454  0,831 

F10: ArbBelastning ,159 -,283 -,025 ,258 -,209 ,263 ,173 ,281  0,395  

Tabell 4. Roterad PCA-komponent matris för determinanter (F = frågenummer), Varimax med Kaiser 

Normalisering. Laddningar över gränsvärdet 0,6 är fetmarkerade.  
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Component 

Initial Eigenvalues
a
 

Extraction Sums of Squared 

 Loadings 

Rotation Sums of Squared 

 Loadings 

Total 

% of  

Variance 

Cumulative 

 % Total 

% of  

Variance 

Cumulative  

% Total 

% of  

Variance 

Cumulative  

% 

1 31,124 36,122 36,122 11,995 35,280 35,280 9,415 27,690 27,690 

2 14,811 17,189 53,311 4,653 13,685 48,965 4,253 12,510 40,200 

3 5,350 6,209 59,520 1,938 5,701 54,666 3,148 9,259 49,459 

4 4,331 5,026 64,546 1,407 4,138 58,803 2,053 6,037 55,496 

5 3,940 4,573 69,119 1,644 4,836 63,640 1,831 5,385 60,882 

6 3,506 4,069 73,188 1,293 3,803 67,442 1,800 5,295 66,177 

7 2,980 3,458 76,646 1,194 3,511 70,954 1,417 4,168 70,344 

8 2,700 3,134 79,780 1,080 3,176 74,130 1,287 3,785 74,130 

9 2,238 2,598 82,378       

10 2,051 2,381 84,759       

11 1,586 1,840 86,599       

12 1,319 1,531 88,130       

13 1,277 1,482 89,611       

14 1,166 1,353 90,964       

15 1,101 1,278 92,242       

16 ,934 1,084 93,326       

17 ,833 ,967 94,293       

18 ,704 ,817 95,109       

19 ,584 ,678 95,787       

20 ,571 ,663 96,450       

21 ,533 ,619 97,069       

22 ,472 ,548 97,617       

23 ,443 ,515 98,132       

24 ,334 ,387 98,519       

25 ,289 ,335 98,854       

26 ,214 ,249 99,103       

27 ,183 ,213 99,316       

28 ,170 ,197 99,513       

29 ,144 ,167 99,680       

30 ,115 ,134 99,814       

31 ,072 ,083 99,897       

32 ,048 ,056 99,953       

33 ,029 ,033 99,987       

34 ,012 ,013 100,000       

 

  

Tabell 5. Total förklarad varians från PCA av frågor om determinanter. 
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Den andra PCA:n av frågorna kring teknik och uppkoppling resulterade i fem faktorer (se 

Tabell 6) som bedömdes handla om 1) Teknikstöd (sju variabler hade en faktorladdning över 

kriteriet > 0,6), 2) Flexibel uppkoppling (två variabler laddade över kriteriet),  

3) Uppkopplingspreferenser (två variabler laddade över kriteriet), 4) Frånkoppling (två 

variabler laddade över kriteriet) och 5) Begränsad uppkoppling (två variabler laddade över 

kriteriet). Tillsammans förklarade de fem faktorerna 67,5 % av variansen (se Tabell 7). 

 

Tabell 6. Roterad PCA- matris för frågor om teknik och uppkoppling (F = frågenummer), Varimax med Kaiser 

Normalisering. Laddningar över gränsvärdet 0,6 är fetmarkerade. 

 

Komponent  

1 2 3 4 5 Kommunaliteter 

F50g: AnvändbarÖkarEffektivitet ,826 ,022 ,001 -,047 -,050 0,688 

F50h: AnvändbarFörbättrarKvalitet ,779 -,279 -,248 ,038 -,055 0,751 

F50c: AnvändbarSparTid ,775 ,006 ,018 ,047 ,007 0,604 

F50b: AnvändbarArbprestation ,774 ,075 -,014 -,049 -,006 0,608 

F50d: AnvändbarStödjerArb ,715 -,099 ,267 -,001 ,001 0,593 

F50i: AnvändbarUnderlättarArb ,664 ,035 ,212 -,018 ,042 0,489 

F50a: AnvändbarKontroll ,607 -,197 -,100 ,111 ,213 0,475 

F60f: PreferensNärsomVarsom -,026 ,923 -,132 -,097 ,052 0,883 

F60e: PreferensSocial -,108 ,780 -,164 -,020 ,240 0,705 

F61a: TyckerOmArbtid ,100 -,207 ,884 ,262 -,100 0,913 

F61f: TyckerOmSemester -,046 ,072 -,730 -,172 ,089 0,577 

F60b: PreferensAvstängdEfterArbtid -,055 -,128 ,168 ,921 ,009 0,895 

F60a: PreferensEndastArbtid ,016 ,060 ,382 ,738 -,272 0,768 

F60c: PreferensEnGångKväll ,146 ,080 -,098 -,073 ,913 0,877 

F60d: PreferensBrådskande -,264 ,339 -,039 -,473 ,620 0,794 

F43a: NåbarKollegorLedig ,042 ,158 -,251 -,020 ,286 0,172 
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Tabell 7. Total förklarad varians från PCA av frågor om teknik och uppkoppling. 

Component 

Initial Eigenvalues
a
 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 12,805 33,778 33,778 3,460 21,623 21,623 3,932 24,578 24,578 

2 5,220 13,768 47,546 3,022 18,889 40,512 1,809 11,309 35,887 

3 4,205 11,092 58,638 1,857 11,605 52,116 1,795 11,219 47,106 

4 3,487 9,198 67,836 1,154 7,212 59,329 1,751 10,941 58,046 

5 2,701 7,123 74,960 1,299 8,122 67,450 1,505 9,404 67,450 

6 2,075 5,474 80,434       

7 1,720 4,537 84,971       

8 1,413 3,726 88,697       

9 1,011 2,666 91,363       

10 ,918 2,420 93,784       

11 ,774 2,041 95,824       

12 ,680 1,794 97,619       

13 ,313 ,825 98,443       

14 ,294 ,776 99,219       

15 ,207 ,545 99,764       

16 ,089 ,236 100,000       

 

Den tredje PCA:n av frågorna om balans mellan arbete- och privatliv resulterade i åtta 

faktorer (se Tabell 8). En faktor exkluderades då det endast var en variabel som laddade över 

0,6 och som inte heller bedömdes tillföra något ytterligare teoretiskt förklaringsvärde. De 

återstående sju faktorerna bedömdes handla om 1) Tid för fritid (tolv variabler hade en 

faktorladdning över kriteriet > 0,6), 2) Arbete hindrar privatliv (sex variabler laddade över 

kriteriet), 3) Flexibilitet (tre variabler laddade över kriteriet), 4) Tillgänglig under ledig tid 

(tre variabler laddade över kriteriet), 5) Privatliv hindrar arbete (tre variabler laddade över 

kriteriet), 6) Släppa arbete (tre variabler laddade över kriteriet) och 7) Akut tillgänglighet (två 

variabler laddade över kriteriet). Tillsammans förklarade de sju faktorerna 71 % av variansen 

(se Tabell 9). 
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Komponenter  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 Kommunaliteter 

F58g: TillräckTidMotion ,919 -,141 ,082 -,098 -,100 ,089 ,022 ,001 0,899 

F58h: TillräckTidHobbie ,907 -,170 ,065 -,082 -,099 ,090 -,054 -,043 0,886 

F58f: TillräckTidHushålls ,894 -,173 ,039 -,003 -,124 ,102 -,103 -,034 0,868 

F58e: TillräckTidAvkopp ,877 -,099 ,075 -,048 -,075 ,190 -,146 ,057 0,854 

F58d: TillräckTidSläkt ,816 -,043 ,078 ,074 ,012 ,109 -,259 ,042 0,761 

F58j: TillräckTidAlltBehöverGöra ,794 -,031 ,244 -,158 ,041 ,179 -,256 -,112 0,828 

F56e: ArbGränsTid -,706 ,508 -,117 ,108 ,211 ,153 -,138 ,028 0,870 

F54c: ArbUpplevTid -,677 ,394 -,232 ,048 ,186 -,131 -,194 ,008 0,760 

F52c: NöjdSitBalans ,671 -,061 ,257 ,014 -,102 ,432 ,155 -,027 0,742 

F57d: HurOftaSvårtSysslorArbtid -,667 ,409 -,017 ,119 ,175 ,268 ,009 -,061 0,733 

F55b: HinderFamiljetid -,629 ,268 -,116 ,340 ,405 ,190 -,109 -,234 0,863 

F58i: TillräckTidLäkare ,615 -,171 ,137 -,041 ,047 ,291 -,155 ,024 0,540 

F55a: HinderArbInkräkt -,485 ,466 ,065 ,272 ,448 ,115 ,125 -,019 0,760 

F57b: HurOftaSvårtSysslorTänker -,311 ,741 ,057 ,139 -,016 -,064 ,161 ,266 0,768 

F57a: HurOftaEjUppskatt -,248 ,727 ,095 -,080 ,084 -,020 ,122 ,230 0,680 

F56e: ArbGränsPress -,515 ,718 ,029 ,142 ,038 -,090 ,053 ,000 0,815 

F56c: ArbGränsGräns ,012 ,699 ,059 ,304 ,233 -,046 ,288 -,168 0,752 

F56d: ArbGränsInkräkt -,162 ,697 -,119 ,283 -,034 ,067 -,069 -,087 0,625 

F75c: HurOftaSvårSlapp -,307 ,676 ,060 ,300 ,092 -,124 ,170 -,134 0,715 

F54d: ArbUpplevArbMyck -,058 ,558 -,009 ,235 ,353 ,066 ,168 ,162 0,553 

F54b: ArbUpplevEnergi -,367 ,500 -,339 ,156 ,253 -,106 -,371 ,276 0,812 

F53b: NöjdFörNär ,131 -,041 ,906 ,156 -,030 ,069 -,090 ,137 0,897 

F53c: NöjdFörSätt ,151 ,039 ,899 ,047 ,010 ,114 ,114 -,074 0,867 

F53a: NöjdFörVar ,247 ,074 ,896 ,065 ,002 -,014 ,093 ,076 0,888 

F32a: SemLedig -,020 -,267 -,139 -,832 ,046 -,023 -,009 -,028 0,786 

F32d: SemArbetar -,238 ,231 ,057 ,789 ,100 ,048 ,323 -,075 0,859 

F32b: SemTillgängVard -,127 ,330 ,110 ,682 ,071 -,138 ,323 ,169 0,760 

F55c:HinderPrivatförArbete -,115 -,038 ,000 -,016 ,811 -,113 ,132 ,047 0,705 

F55d: HinderPrivatKarriär -,097 ,165 ,009 ,000 ,731 -,082 ,081 ,139 0,604 

F54a: ArbUpplevKonflik -,190 ,474 -,044 ,125 ,663 -,104 ,161 -,222 0,804 

F56a: ArbGränsKopplaAv ,099 -,527 ,016 -,083 -,053 ,699 ,056 -,050 0,792 

F56b: ArbGränsStundsjälv ,355 -,091 ,230 ,025 -,104 ,646 ,046 ,379 0,762 

F52b: NöjdSitPriv ,180 ,110 -,013 ,030 -,157 ,640 ,023 -,092 0,490 

F52a: NöjdSitArb ,218 ,069 ,434 -,054 ,106 ,506 ,340 -,052 0,629 

F32f: SemÅkAkut -,178 ,173 -,034 ,253 ,093 ,176 ,721 -,060 0,690 

F32c: SemTillgängAkut -,147 ,136 ,045 ,476 ,238 -,069 ,626 ,451 0,925 

F32e: SemÅkVardag -,119 ,091 ,112 ,084 ,145 ,031 ,444 -,003 0,261 

F62: ArbBetydelse ,041 ,356 ,101 ,046 ,134 -,024 -,033 ,407 0,326 

 

Tabell 8. Roterad PCA-matris av frågor om balans mellan arbete- och privatliv (F = frågenummer), 

Varimax med Kaiser Normalisering. Laddningar över gränsvärdet 0,6 är fetmarkerade. 
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Component 

Initial Eigenvalues
a
 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 36,493 35,064 35,064 12,920 34,000 34,000 8,594 22,616 22,616 

2 16,172 15,539 50,603 5,196 13,673 47,673 5,561 14,633 37,250 

3 6,969 6,696 57,298 2,362 6,215 53,888 3,140 8,263 45,513 

4 6,245 6,000 63,299 1,912 5,033 58,921 2,793 7,351 52,864 

5 4,704 4,520 67,818 1,836 4,832 63,752 2,594 6,828 59,692 

6 4,126 3,965 71,783 1,737 4,570 68,322 2,271 5,976 65,667 

7 2,993 2,876 74,659 1,115 2,934 71,256 2,146 5,647 71,315 

8 2,768 2,660 77,319 1,050 2,762 74,018 1,027 2,703 74,018 

9 2,521 2,423 79,741       

10 2,110 2,027 81,768       

11 1,877 1,804 83,572       

12 1,824 1,753 85,325       

13 1,720 1,652 86,977       

14 1,618 1,555 88,532       

15 1,413 1,358 89,890       

16 1,260 1,210 91,100       

17 1,177 1,131 92,231       

18 1,097 1,054 93,285       

19 ,883 ,849 94,133       

20 ,757 ,727 94,860       

21 ,704 ,676 95,536       

22 ,678 ,651 96,187       

23 ,551 ,529 96,716       

24 ,507 ,488 97,204       

25 ,438 ,421 97,625       

26 ,402 ,386 98,011       

27 ,318 ,305 98,316        

Tabell 9. Total förklarad varians från PCA av frågor om balans mellan arbete- och privatliv. 
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4.2.2. Intern konsistens  

Den interna konsistensen för variablerna i respektive PCA-faktor testades med Chronbach’s 

alpha. Analysen visade att exkluderandet av ett enstaka item (se NöjdSitPriv i Tabell 8 eller 

f52b i Bilaga 3) skulle öka den interna konsistensen för en av faktorerna. Därefter uppnåddes 

acceptabla nivåer (> 0,6) för samtliga faktorer (se Tabell 10). Inför hypotesprövningen (se 

4.3. Begreppsvaliditet) beräknades slutligen ett indexvärde för ”teknik och uppkoppling” 

samt ”balans mellan arbete- och privatliv” baserat på medelvärdet av kvarvarande variabler 

(fortsättningsvis kallade indexvariabler).  

Tabell 10. Reliabilitet (Chronbach’s alpha) för respektive PCA-faktor, baserat på medelvärdet av  

variablerna i respektive faktor. 

Huvudområden PCA-faktorer   

Chronbach's alpha 

(α)   
Antal variabler 

(st) 

Teknik/Uppkoppling Teknikstöd 
 

0,88 
 

7  

 
Flexibel uppkoppling 

 
0,81 

 
2  

 
Uppkopplingspreferens 

 
0,72 

 
2  

 
Frånkoppling 

 
0,80 

 
2  

 
Begränsad uppkoppling 

 
0,66 

 
2  

Balans mellan arbete- 
och privatliv Tid för fritid 

 
0,96 

 
12  

 
Arbete hindrar privatliv  

 
0,88 

 
6  

 
Flexibilitet 

 
0,92 

 
3  

 
Tillgänglig under ledig tid 0,85 

 
3  

 
Privatliv hindrar arbete 

 
0,78 

 
3  

 
Släppa arbete   0,69   2  

  Akut tillgänglighet   0,71   2  

 

Sammanfattningsvis visade PCA:erna att det utvecklade formuläret strukturerades i tydliga 

faktorer som visade en hög intern konsistens. Enkäten kan därmed sägas ha uppnått 

strukturell validitet för frågorna om teknik och uppkoppling, samt balans mellan arbete- och 

privatliv som inkluderades i analysen, vilket besvarar frågeställning 1c. 

4.3. Begreppsvaliditet 

För att ta reda på enkätens begreppsvaliditet gjordes en hypotesprövning. Innan 

hypotesprövningen gjordes ett test av om indexvariablerna var normalfördelade med 

Kolmogorov Smirnov. Analysen visade att alla indexvariabler var signifikant åtskilda en 

normalfördelning (alla p < 0,05), varpå icke parametriska analyser valdes för hypotes-

prövningen.   
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Ett Mann Whitney U-test (se Tabell 11) visade att de lågt reglerade företagen A och B 

inte skiljde sig åt utifrån indexvariablerna Teknikstöd, Flexibel uppkoppling, Uppkopplings-

preferens, Frånkoppling, Begränsad uppkoppling, Tid för fritid, Arbete hindrar privatliv, 

Flexibilitet, Tillgänglig under ledig tid, Privatliv hindrar arbete, Släppa arbete, samt Akut 

tillgänglighet (alla p < 0,05). Eftersom ingen signifikant skillnad påvisades slogs de ihop och 

behandlades som en grupp (”lågt reglerat företag”) vid hypotesprövningen.  

I nästa steg testades skillnaden mellan det hög- och låg reglerade företaget(en). 

Skillnaden mellan företagen var signifikant för samtliga indexvariabler, förutom Flexibel 

uppkoppling, Tid för fritid och Släppa arbete (se Tabell 11), vilket ger stöd för frågeställning 

2. De anställda på företaget(en) med lågt reglerat arbete var mer nöjda med förutsättningarna 

för att kunna arbeta flexibelt, upplevde i högre grad att arbetet hindrar privatlivet, hade 

svårare att släppa arbetet, var mer tillgängliga under ledig tid, samt för akuta ärenden jämfört 

med de anställda som hade ett högt reglerat arbete. Vidare tyckte de med lågt reglerat arbete 

att de hade mindre stöd av tekniken i deras arbete och de uppgav att de tyckte mindre om att 

vara uppkopplade till arbetet, i jämförelse med de anställda med högt reglerat arbete.  
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Indexvariabler Företag N 
Mean 
Rank 

Median    U p-värde 

Teknikstöd
1
 Lågt reglerad 49 33,8 6,1 

  

 
Högt reglerad 30 50,1 6,9 

  

 
Total 79 

  
432 0,002 

Flexibelt uppkopplad
2
 Lågt reglerad 48 45,0 2,0 

  

 
Högt reglerad 37 40,4 1,5 

  

 
Total 85 

  
790 0,360 

Uppkopplingspreferens
3
 Lågt reglerad 49 32,6 6,0 

  

 
Högt reglerad 31 53,1 7,0 

  

 
Total 80 

  
370 0,001 

Totalt frånkopplad
4
 Lågt reglerad 48 31,4 2,5 

  

 
Högt reglerad 36 57,4 4,5 

  

 
Total 84 

  
329 0,001 

Begränsat uppkopplad
5
 Lågt reglerad 49 51,2 5,0 

  

 
Högt reglerad 37 33,3 4,0 

  

 
Total 86 

 
 530 0,001 

Tid för fritid
6
 Lågt reglerad 43 36,0 5,4   

 Högt reglerad 36 44,7 5,6   

 Total 79   604 0,093 

Arbete hindrar privatliv
7
 Lågt reglerad 50 54,9 2,5 

  

 
Högt reglerad 39 32,3 1,3 

  

 
Total 89 

  
479 0,001 

Flexibilitet
8
 Lågt reglerad 50 49,4 6,0 

  

 
Högt reglerad 36 35,3 4,0 

  

 
Total 86 

  
606 0,009 

Tillgänglig under ledig tid
9
 Lågt reglerad 49 54,7 3,7 

  

 
Högt reglerad 38 30,3 1,0 

  

 
Total 87 

  
409 0,001 

Privatliv hindrar arbete
10

 Lågt reglerad 50 51,8 2,0 
  

 
Högt reglerad 39 36,3 1,5 

  

 
Total 89 

  
636 0,004 

Släppa arbete
11

 Lågt reglerad 51 43,0 5,5 
  

 
Högt reglerad 39 48,8 5,8 

  

 
Total 90 

 
 864 0,280 

Tillgänglig akut
12

 Lågt reglerad 50 56,5 4,0 
  

 
Högt reglerad 38 28,7 1,3 

  
  Total 88     349 0,001 

 

Notera: Höga siffror indikerar att respondenten i hög grad/alltid upplever 1) att tekniken stödjer arbetet i hög grad, 2) att 

det är okej att arbeta flexibelt, 3) en känsla av att tycka om att vara tillgänglig till arbetet, 4) att uppkoppling till arbete 

enbart bör ske under ordinarie arbetstid, 5) att det är okej att vara uppkopplad till arbete utanför ordinarie arbetstid ibland, 

6) att arbetet ger tillräcklig tid för fritid, 7) att arbetet hindrar privatlivet, 8) nöjdhet med förutsättningarna att själv 

bestämma när, var och hur arbetet sker, 9) att man är tillgänglig under ledig tid, 10) att privatlivet hindrar arbete/karriär, 

11) att arbetet kan släppas helt efter ordinarie arbetstid och 12) att man är tillgänglig för akuta arbetsfrågor. 

Tabell 11. Test av skillnaden (Mann Whitney U) mellan företagen som har olika 

regleringsgrad utifrån de olika indexvariablerna, p < 0,05 påvisar signifikanta skillnader. 
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5. Diskussion  

5.1. Resultatdiskussion 

För att undersöka det utvecklade formulärets innehålls- och ytvaliditet (frågeställning 1a-b) 

gjordes en enkel kvalitativ innehållsanalys av synpunkterna som framkom vid diskussionerna 

och ”Think aloud-intervjuerna”. Redan vid de första intervjuerna framkom det att ändringar 

behövde göras inom flera temaområden, bl.a. förtydliganden avseende begrepp, frågor, 

struktur/upplägg och att reducera omfattningen. När det gäller begrepp framkom det t.ex. att 

några begrepp behövde ändras för att överrensstämma med Trafikverkets [TRV] vedertagna 

begrepp, t.ex. från ”ledig tid” till ”efter ordinarie arbetstid”. Efter att enkäten korrigerats 

angav respondenterna som svarade på enkäten vid tre företag med olika grad av reglerat 

arbete att de upplevde att frågorna och begreppen var begripliga och relevanta för att mäta 

flexibilitet i deras arbete. Däremot upplevde 16 % av deltagarna att strukturen/upplägget i 

enkäten (t.ex. frågornas ordningsföljd) inte var tillräckligt logisk. Det är dock svårt att ge ett 

exakt mått på vilken innehålls- och ytvaliditet formuläret har, då de här typerna av validitet 

baseras på subjektiva bedömningar och inte på numerisk data, vilket enligt Streiner och 

kollegor (2015) ger den svagaste formen av indikation på huruvida frågorna är valida.  

Ett sätt att utveckla strukturen på frågorna i enkäten är att följa resultaten från 

Principalkomponentanalyserna [PCA]. Resultaten från PCA:erna av enkätdata från de tre 

företagen visade att två tydliga faktorer framträdde för determinanterna; ”Normer och 

förväntningar” samt ”Kontroll”, vilka båda är faktorer som har påvisats vara viktiga i 

tidigare forskning för hur flexibelt arbete tillämpas inom en organisation (se t.ex. Derks et al., 

2015; Albrecth et al., 2016; Gerdenitsch et al., 2015; Kecklund et al., 2002).  

Tydliga PCA-faktorer framträdde även för faktisk flexibilitet när det gäller frågorna om 

teknik och uppkoppling. Fem faktorer drogs ut och tolkades som ”Teknikstöd”, ”Flexibel 

uppkoppling”, ”Uppkopplingspreferens”, ”Frånkoppling” och ”Begränsad uppkoppling”. 

Även dessa faktorer har stöd i tidigare forskning där man undersökt varför man använder 

tekniska hjälpmedel och kopplar upp sig till arbetet under fritid, t.ex. att teknikanvändning 

kan upplevas bidra till ett effektivare arbete (Duxbury et al., 2014).  

Slutligen framträdde sju tydliga faktorer från PCA:n avseende frågorna om balans 

mellan arbete- och privatliv vilka tolkades som ”Tid för fritid”, ”Arbete hindrar privatliv”, 

”Flexibilitet”, ”Tillgänglig under ledig tid”, ”Privatliv hindrar arbete”, ”Släppa arbete” 

och ”Akut tillgänglighet”. Faktorerna ”Tillgänglig under ledig tid”, ”Tid för fritid” och 
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”Släppa arbete” har också stöd i tidigare forskning där man t.ex. påvisat att en hög grad av 

flexibilitet till arbetet kan leda till att aktiviteter under fritiden störs (Gerdenitsch et al., 2015) 

och får en negativ inverkan på återhämtande aktiviteter på fritiden (Njip et al., 2012). Två av 

faktorerna, ”Privatliv hindrar arbete” och ”Arbete hindrar privatliv”, kan vidare tolkas som 

ett klargörande av hur balansen mellan arbete- och privatliv kan rubbas åt båda hållen och 

påvisa vilken konflikt som finns mellan arbete- och privatliv. Faktorerna fångar således upp 

den individuella upplevelsen av konflikt, vilken enligt Srivastava (2011) kan kännetecknas av 

hur väl arbetstidsformen passar individens behov. Vidare handlade en faktor om 

”Flexibilitet”, vilken inkluderade centrala aspekter utifrån den här uppsatsens definition av 

flexibelt arbete. Faktorn innehåller frågor om nöjdhet gällande när, var och på vilket sätt 

arbetet kan utföras. Forskning har visat att anställdas möjligheter att välja när, var och på 

vilket sätt de utför sitt arbete grundar sig i de organisatoriska förutsättningarna och har 

därmed betydelse för den faktiska flexibiliteten (Hill et al., 2008).  

Dock bör resultaten beaktas med viss försiktighet, eftersom det är möjligt att 

inkluderande av andra frågor och temaområden skulle påvisa en annan faktorstruktur. De 

enskilda faktorerna i den här uppsatsen har dock stöd utifrån att variablerna som laddade över 

0,6 i respektive faktor hade acceptabel intern konsistens (alla α > 0,66). Sammanfattningsvis 

visade analyserna på tydliga faktorer, vilket enligt Mokkink med kollegor (2010) är ett tecken 

på strukturell validitet (frågeställning 1c). 

Vidare visade analyserna att det precis som förväntat gick att åtskilja mellan de 

anställda i hög- respektive lågreglerade företag utifrån flera av de indexvariabler som 

beräknades fram, med utgångspunkt i faktorerna som framkommit i PCA:erna, vilket stödjer 

frågeformulärets begreppsvaliditet (frågeställning 2). Den lågt reglerade gruppen (de två 

företagen med lågt reglerade arbeten ihopslagna) arbetade signifikant mer flexibelt (i tid och 

rum), var mer uppkopplade till sitt arbete och upplevde en större obalans mellan arbete- och 

privatliv. Vidare skattade de anställda vid det lågt reglerade företaget(en) att de var mer 

tillgängliga under ledig tid via tekniska hjälpmedel, jämfört med de som hade högt reglerade 

arbetsvillkor. Resultaten går i linje med tidigare forskning, som pekat på att IKT-användning 

har en betydande roll i flexibla arbeten eftersom det gör det lättare att genomföra arbetet 

oberoende av tid och rum (Sayah, 2013). Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan de 

hög- och låg reglerade företagen gällande huruvida de upplevde att arbetet gav dem tillräcklig 

tid för fritid och att de kunde släppa arbetet efter ordinarie arbetstid. En möjlig förklaring 
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skulle kunna vara att antalet faktiskt arbetade timmar i respektive grupp inte skiljer sig åt 

mellan grupperna, vilket enligt Srivastava (2011) är avgörande för hur balansen mellan 

arbete- och privatliv upplevs. En spekulering är även att människor kanske generellt sett 

upplever att de har för lite fritid och att de har svårt att släppa sitt arbete (i alla fall i 

tankarna). 

Sammanfattningsvis fanns det ett tydligt stöd för hypotesen att gruppen med lågt 

reglerade arbetsvillkor också arbetade mer flexibelt, var mer uppkopplade till sitt arbete samt 

upplevde en större obalans mellan arbete- och privatliv, jämfört med gruppen med högt 

reglerade arbetsvillkor. Resultaten stödjer begreppsvaliditeten i det här formuläret, i enlighet 

med Streiner med kollegors (2015, s. 11) kriterium, d.v.s. att en skillnad mellan grupper som 

förväntas vara olika exponerade för det studerade begreppet eller fenomenet bekräftades.  

5.2. Metoddiskussion 

Det finns flera styrkor och begränsningar som kan ha betydelse för den här studiens 

generaliserbarhet. Till att börja med har rekommendationer följts för 

frågeformulärsutveckling, där t.ex. frågor utformats för att passa studiens målgrupp (TRV), 

reviderats där korrigeringsbehov uppenbarats och testats i en pilotgrupp (Streiner et al., 2015, 

s. 5). En annan styrka är att enkäten har utprovats i flera steg, genom både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metodik har möjliggjort en 

utprovning av enkäten i enlighet med flera validitetskriterier, utifrån både subjektiva och 

objektiva bedömningar (Mokkink et al., 2010). Några av bristerna med studien var att det 

blev ett stort bortfall av respondenter, vilket skulle kunna innebära selektionsbias (Bryman, 

2011, s. 169). En annan anmärkningsvärd brist var att det fanns en skillnad redan från början 

avseende deltagarnas utbildningsnivå mellan det lågt reglerade företaget(en) och det högt 

reglerade företaget, vilket påvisar att det kan finnas fler förklaringar till skillnaderna i 

skattningar mellan grupperna utöver graden av flexibilitet. Dock visade bortfallsanalysen att 

deltagarna som fallit bort (utifrån de som svarade på bortfallsanalysen) inte utmärkte sig 

nämnvärt gällande ålder och kön i jämförelse med de som svarade på hela enkäten. De 

uppgav också vanliga anledningar till att de inte svarat, så som tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. Eftersom inga fler uppgifter om bortfallet finns att tillgå bör man således 

testa frågeformuläret igen innan man drar slutsatsen att det är helt tillförlitligt.   

Vidare var det ett stort internt bortfall på flera av frågorna, vilket gjorde att de här 

frågorna exkluderades inför de statistiska analyserna. En av anledningarna var att flera 
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deltagare valde att ange ”vet ej/ej relevant för mig”, vilket kan ha att göra med att frågorna 

inte upplevdes som begripliga och/eller att de var svåra att svara på utifrån högt reglerade 

arbetsvillkor. Därför bör frågeformuläret fortsättningsvis utformas och testas på anställda i 

populationer med främst lågt reglerade arbetsvillkor. En av de viktigaste aspekterna att ta i 

beaktning vid utveckling av ett nytt frågeformulär är enligt Mokkink med kollegor (2010, s. 

30) att fokusera innehållet till den tänkta målgruppen. Den här studien riktade sig till grupper 

med låg- respektive högreglerade arbeten för att kunna påvisa att det kan fånga upp olika 

grad av flexibilitet. Den här uppdelningen leder vidare in på en annan viktig brist med den 

här studien. Den initiala bedömningen av om företaget ingick i högt- eller lågt reglerat 

företag gjordes helt och hållet utifrån kontaktpersonernas bedömning. Den faktiska 

regleringsgraden i respektive grupp har således betydelse för hur företagen hanterades i 

analyserna (t.ex. vilka företag som initialt jämfördes och slogs ihop som lågt reglerade 

företag). Det här kan också ha betydelse för studiens externa validitet, d.v.s. huruvida 

resultaten kan generaliseras till andra företag som med säkerhet är ”lågt reglerade”.  

TRV är den primära målgruppen för enkäten i den kommande forskningsstudien och 

därför fick representanter från TRV medverka i flera steg redan nu. Eftersom enkätens 

innehålls- och ytvaliditet bedömdes bl.a. utifrån ett urval av personer från TRV innebär det 

att frågorna blev korrigerade utifrån vedertagna begrepp inom den organisationen, vilket 

skulle kunna innebära problem med frågornas relevans för de anställda (på de tre företagen) 

som ingick i den här studien. Resultaten från enkätutskicket visade dock inte på några 

problem med varken innehålls- yt-, eller begreppsvaliditeten, vilket indikerar att 

frågeformuläret har viss extern validitet, men kan behöva testas i andra populationer innan 

det med säkerhet kan fastställas (Cohen et al., 2011, s. 136). Indexvärdena och faktorernas 

tillämpbarhet bör således hanteras med försiktighet och konfirmeras innan de kan 

generaliseras (Bryman, 2011, s. 51).  

Framöver är det t.ex. relevant att prova ut frågorna i en större population med enbart 

lågt reglerade arbetsvillkor, för att se om variablerna faller ut i samma faktorstruktur.  Vidare 

är det viktigt att poängtera att determinanterna som ingick i den här enkäten inte visade sig 

förklara så stor del av den totala variansen (40 %), vilket skulle kunna vara en indikation på 

att det finns fler determinanter som behöver inkluderas och utvärderas för att fånga upp alla 

bestämningsfaktorer. Determinanterna i den här uppsatsen byggdes enbart upp utifrån 

konceptuella resonemang och har således inte testats för om de faktiskt är viktiga 
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förutsättningar för hur det flexibla arbetet läggs upp och tillämpas. Ett sätt att gå vidare skulle 

kunna vara att göra upprepade mätningar som kan påvisa vilka variabler som kan betraktas 

som oberoende och beroende innan slutsatser kan dras om variablerna är bestämningsfaktorer 

(Petrie & Sabin, 2009, s. 78).  

Ett ställningstagande som gjordes initialt var att dela upp PCA:erna på frågor som rör 

determinanter och två olika delområden inom faktisk flexibilitet, d.v.s. teknik och 

uppkoppling, samt balans mellan arbete- och privatliv. Den här uppdelningen gjordes dels 

utifrån den konceptuella modell som utvecklats av Edvinsson och Jahncke (2016, se Figur 1, 

s. 8) och dels för att det inte skulle vara möjligt att utföra analyserna när det inte fanns 

tillräckligt med respondenter kontra variabler (Mundfrom, Shaw & Lu Ke, 2005).  

Avslutningsvis skulle enkätens tillförlitlighet/giltighet öka om den framöver kunde 

skickas ut till samma population vid upprepade tillfällen så att test-retest reliabiliteten kan 

testas. Om ett formulär inte är reliabelt kan det inte heller ha god validitet (Cohen et al., 2011, 

s. 133). 

6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning har indikerat att flexibelt arbete kan ha betydelse för olika hälsoutfall 

(Arlinghaus & Nachreiner, 2014) men samtidigt har det funnits en brist på tillförlitliga 

mätinstrument som kan fånga upp hur flexibelt arbete läggs upp och tillämpas i olika företag.  

Enkäten som utvecklades och validerades i den här uppsatsen visade sig innehålla frågor och 

begrepp som var valida gällande innehålls- och ytvaliditet. Variablerna strukturerades i 

tydliga och konceptuellt övertygande faktorer, vilket stödjer strukturell validitet i enkäten. 

Vidare visade sig frågorna om faktisk flexibilitet vara känsliga för skillnader mellan grupper 

som har olika grad av reglerat arbete, både när det gäller teknik och uppkoppling, balans 

mellan arbete- och privatliv och hur flexibelt de arbetar i tid och rum, vilket ger stöd för 

begreppsvaliditet. För att kunna använda formuläret i andra sammanhang framöver, behöver 

enkäten först testas i andra och större populationer med lågt reglerat arbete. Det är även 

viktigt att framtida forskning gör en konfirmatorisk faktoranalys, samt undersöker enkätens 

test-retest reliabilitet.  

Sammanfattningsvis har den här uppsatsen påvisat ett antal frågeområden som kan vara 

lämpliga att inkludera vid kommande kartläggningar av arbetsvillkorens betydelse och den 

faktiska flexibilitetens samband med hälsa och välbefinnande i arbetet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide: Think aloud 

 

Intervjuguide  

”Flexibelt arbete och återhämtning”  

Intervjuaren börjar med att berätta att intervjun går ut på att finna ord, meningar eller 

begrepp som är svåra att förstå. Därefter ger intervjuaren ett exempel på hur det kan låta 

när man tänker högt genom att läsa de två inledande meningarna i detta dokument. Låt 

deltagaren få träna sig i att läsa delar av denna text och samtidigt tänka högt. Deltagaren 

informeras att det är tillåtet att under intervjun ställa frågor som rör orden eller 

meningarna i enkäten. Intervjuaren kommer att besvara frågorna med motfrågan ”vad 

tror du att det innebär” eller liknande. Intervjuaren kan sedan besvara frågan och be 

deltagaren föreslå annat ord eller annan formulering. Deltagaren uppmanas därefter att 

besvara enkäten och samtidigt tänka högt. Direkt efter detta kommer övergripande 

frågor om enkäten att ställas till deltagarna om frågornas struktur/upplägg och 

instrumentet i sin helhet. 

 

Frågor kring orden, begreppen och strukturen/upplägget i enkäten: 

 Vad kan det här betyda för dig? 

 Vad innebär det här begreppet för dig? 

 Kan du beskriva hur du uppfattar det här? 

 Vad kan den här meningen innebära? 

 Vad kan det här ha för relevans? 

 Vad tänker du att det här innebär? 

 Vad tror du att det här syftar på? 

 Vad kan det här innebära i detta sammanhang? 

 Vad tror du menas med det här begreppet?  

 Vad tycker du om ordningen på frågorna? 

 Vad tycker du om instrumentet/frågorna i sin helhet? 



 

 

Bilaga 2. Kategoriseringstabell: Innehållsvaliditet och ytvaliditet 

Exempel på 

meningsenheter 

Menings-

kondensering 

Kodning Kategorier Tema 

”Definiera tekniska 
förutsättningar” 
(Think aloud 1) 

 
”Bra med förklaringen  

av tekniska 
förutsättningar” 
(Think aloud 2) 

 
Definition av 

tekniska 
förutsättningar 

Definitioner av 

övergripande 

begrepp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativa 

synpunkter 

på fråge-

formulärets 

validitet 

”Begreppet arbetsplats 
behöver förtydligas, 

kanske ”i tjänst” eller 
annan formulering?” 

(Referensgrupp 
Trafikverket) 

 ”Jag tycker det var bra 
att du förklarat tex 

tjänsteställe osv. Det 
gav en tydlighet vad du 
menade med frågan” 

(Pilot) 

 

 

 

 

Arbetsplats = 
Tjänsteställe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändrade 

begrepp 
”Ändra i 

svarsalternativen där 
det står på jobbet till 
på ordinarie arbetstid 

(Think aloud 1) 

”Ändra hemma till 
utanför ordinarie 

arbetstid” 
(Think aloud 2) 

 

”Använd privatliv 
istället för fritid” 
(Think aloud 2) 

 

På jobbet = 
Ordinarie arbetstid 

 
 
 

Hemma = 
Efter ordinarie 

arbetstid 
 
 
 
 

Fritid =  
Privatliv 

 
 

”Man förstår ju vad 
tekniska enheter är 

eftersom du har 

 

Tekniska enheter är 
begripligt 

Bra (befintliga) 



 

 

beskrivit det, så det 
kanske inte behövs 
något exempel?” 
(Think aloud 3) 

begrepp 

”Förtydliga att det 
handlar om 

arbetstidsform. Annars 
funderar man; handlar 
det om att tycka till om 
6 timmars arbetsdag? 
Är det min känsla? Om 
jag är nöjd för vad jag 
arbetar för min lön? 

Handlar det om jag ska 
tycka till om 

möjligheten till 
flexram?” 

(Think aloud 3) 

 

 
 
 
 

Förtydliga 
vad frågorna 
handlar om 

 

 

 

 

 

 

Innebörd frågor 

 

 

 

 

 

 

Frågor 

 

 

”Ta bort eller 
förtydliga, 

arbetsperspektivet 
behöver komma in här. 
Att jag ska svara utifrån 

min arbetssituation” 
(Think aloud 3) 

 
Förtydliga 

frågornas perspektiv 

”Se över så att 
svarsalternativ som 

börjar med samma ord 
hamnar efter varandra 

(t.ex. i frågorna om 
tillgång till tekniska 
enheter; börja med 

arbets…” 
(Expert 2) 

 
 

Justera ordningen 
på svarsalternativen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarsalternativ 

”Ändra i alternativen 
som innehåller ”delvis” 

till mer konkreta 
alternativ” 

(Think aloud 2) 

Justera till 
mer konkreta 

svarsalternativ 



 

 

”[…]lägg till vid besök 
hos kunder/klienter” 

(Think aloud 3) 

”Alla frågor som det 
finns tvivel på ska 
innehålla vet ej” 
(Think aloud 2) 

 
 

Tillägg av 
svarsalternativ 

”Använd samma 
skalsteg övergripande, 
gärna 7-gradig skala” 

(Think aloud 2) 

Använd 7-gradiga 
skalor 

Skalor 

 
”Beskriv genomgående 
ur vilket tidsperspektiv 

man ska besvara 
respektive fråga” 
(Think aloud 1) 

 

Uppge  
tidsperspektiv 

 

 

Övergripande 

 

 

 

Struktur/ 

Upplägg 

”Dela upp 
frågeställningarna på 

hur du använder 
möjligheterna för 

flexibelt arbete och hur 
anser du att det borde 

användas” 
(Referensgrupp 

Trafikverket) 

 
 

Faktisk 
arbetssituation  

och preferenser i 
olika delar 

 

 

Frågeområden  

”Vissa frågor som hade 
många svarsalternativ, 

tex fråga 17, var det 
svårt att kryssa rätt för 

det blev många 
alternativ och många 
ringar att välja på. Är 

det möjligt att separera 
med någon linje så det 

blir tydligare vilken 
fråga som hör till vilket 
alternativ? Risken att 
det blir fel kanske är 

stor annars” 
(Pilot) 

 
 
 
 
 

Separera frågor med 
många 

svarsalternativ 

 

 

Enklare 

överblick 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

”Bred ut skala så att det 
blir estetiskt fint” 

(Expert 1) 

Justera skalornas 
bredd 

”Enkäten tog strax över 
20 minuter för mig att 

göra.” 
(Pilot) 

”Det tog strax över 30 
minuter, intressant!” 

(Pilot) 
 

 ”Det tog mig 50min att 
fylla i den. Det är  

väldigt långt…Otroligt 
bra jobbat med 
enkäten. Den  

känns gedigen.” 
(Pilot) 

 
 
 
 

Reducera enkätens 
längd 

 

 

 

Tidsåtgång 

Omfattning  

”Ta bort frågan skatta i 
vilken mån du blir 

stressad av, pga att 
spara tid och det är ett 

utfall” 
(Expert 1) 

 

” Den här frågan tycker 
jag att du skulle kunna 
ta bort; Hur skulle du 

beskriva ditt 
arbetsmönster en vanlig 

arbetsvecka? Den är 
svår och inte relevant” 

(Think aloud 2) 
 

 
 
 
 

Ta bort frågor för att 
spara tid, de handlar 

om utfall eller är 
irrelevanta 

 

 

 

Överflödiga 

frågor 



 

 

Bilaga 3. Missiv och enkät 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


