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Förord 

Vi vill börja med att tacka verksamhetschefen på Umeå Kommun som varit vår kontaktperson och på så 

sätt gjort denna studie möjlig. Ett stort tack riktas även till alla enhetschefer som deltagit i denna studie 

och för er vänlighet och öppenhet i samtalen. Tack till vår handledare Ulrika Widding som med 

konstruktiv feedback och hejarop fått oss i rätt riktning och bidragit till att vår studie fått en 

genomgående högre kvalitet.   



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur enhetschefer inom Umeå Kommun upplever relationen 

mellan arbete och privatliv i förhållande till sin upplevda hälsa. Nio semistrukturerade intervjuer 

genomfördes för att tolka, förstå och förmedla enhetschefernas upplevelser. Resultatet visade på något 

skilda upplevelser gällande relationen mellan arbete och privatliv och kopplingen till hälsa. Upplevelsen 

av att ha en bra balans mellan arbete och privatliv framkom men enhetscheferna upplevde också att 

arbetslivet i perioder tog allt för stor plats i privatlivet. Enhetscheferna upplevde vissa svårigheter med 

att släppa tankarna på arbete utanför arbetstid vilket i sin tur kunde leda till stress och sömnsvårigheter.  

Samtliga enhetschefer upplevde att privatlivet inte inverkade på arbetslivet i någon större utsträckning. 

Positiva faktorer som bidrog till att balansera arbete och privatliv var möjligheten till flexibel arbetstid 

och organisatoriskt stöd i form av exempelvis företagshälsovård. Planering och framförhållning, att 

lämna sin arbetstelefon och dator på kontoret samt att prioritera var strategier som framkom för att 

lättare hantera relationen mellan arbete och privatliv.  

 

Nyckelord: Arbete och privatliv, balans, hälsa, strategier, verktyg.   
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Inledning 
Både arbete och privatliv kan ses som två faktorer som påverkar vår upplevda hälsa. Frågan vi kan ställa 

oss är om arbete och privatliv är två skilda ting eller något utan tydliga gränser? Låt oss gå tillbaka lite i 

tiden innan smarta telefoner och flexibel arbetstid var centrala i våra liv. Campbell (2000) skriver om 

hur man innan tillkomsten av industrialismen och marknadsekonomin främst arbetade för sig själv och 

för sin egen konsumtion och levebröd. Ju mer industrialiserad marknaden blev desto mer förflyttades 

arbetsplatsen utanför hemmet och det var inte längre familjen som var den ytterst ansvarige för 

produktionen. Detta medförde att familje- och arbetsaktiviteter utfördes på olika ställen, olika tider, 

med olika konstellationer av människor och med olika normer. På grund av då rådande könsroller där 

mannen under lång tid var hushållets försörjare och kvinnan var hemmafru med ansvar för barn och 

hushållssysslor fanns länge föreställningen om att arbete och familj var två helt separerat fungerande 

system. Under 70-talet ändrades detta och mer “öppna” teorier kom som argumenterade för att 

händelser på arbetet påverkade händelser i familjen och tvärtom och att dessa alltså hörde ihop och 

påverkade varandra (Campbell, 2000). 

 Idag ser förhållandet mellan arbete och privatliv ut på ett annat sätt. Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson och Lundberg (2006) skriver om “det nya arbetslivet” och hur det har tagit form. Tempot är 

högre i våra liv och världen vi lever i är global och föränderlig vilket skapar nya förutsättningar för hur 

vi ska anpassa och leva våra liv. Det finns ingen egentlig gräns för hur mycket, snabbt eller bra vi kan 

arbeta. Vi har idag en ökad kontroll över vårt eget arbete till följd av att arbetslivet har individualiserats 

och vi kan styra när, var och hur vi arbetar. Samtidigt har vi också mindre kontroll över vårt arbete på 

grund av faktorer som konkurrens, en föränderlig omvärld och hierarkiska organisationer med 

vinstdrivande syften där allting ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Vi vill göra karriär och hinna 

med mycket samtidigt som det finns gränser för hur mycket vi orkar med för att kunna ha ett rikt 

personligt och socialt liv utanför vårt arbete. Allvin et al. (2006) skriver vidare att de flesta av oss gärna 

vill skilja på arbete och privatliv men att uppdelningen inte är så tydlig. Allt fler har flextid och 

möjligheten att arbeta hemma eller på resande fot. Ju mer flexibelt arbetet blir desto otydligare och mer 

diffusa blir också gränserna till det övriga livet. Det blir upp till varje enskild individ att upprätthålla 

gränsen mellan arbete och privatliv. Det är detta Allvin et.al (2006) beskriver som det gränslösa arbetet. 

Samtidigt som vi tenderar att ta med oss arbetet hem i form av tankar och till följd av tekniska 

möjligheter att arbeta hemifrån finns också en annan del i ekvationen arbete-privatliv. Med nya 

arbetsstrukturer, teknologiska lösningar och kulturella normer ser sambandet mellan arbete och 

privatliv annorlunda ut idag. Våra smarta telefoner gör att vi exempelvis kan surfa, prata med våra nära 

och kära och betala räkningar vart och när som helst. D’Abate & Eddy (2007) menar att en person i snitt 

lägger nästan 6,5 timmar per vecka på icke arbetsrelaterade aktiviteter på sin arbetsplats. Det innebär 

att en timme och tjugo minuter per dag spenderas på annat än jobb. När dessa, till synes korta privata 

aktiviteter, slås samman blir det alltså en ganska stor del av dagen som ägnas åt privata ärenden. Detta 

tyder på att det är ett beteende som är vanligt och utbrett bland människor och en konsekvens av detta 

blir att det drabbar organisationer ekonomiskt (D’Abate & Eddy 2007).  

 Det så kallade gränslösa arbetet, där arbete och privatliv är två sfärer som flyter samman, är idag alltså 

något som vi kan se har blivit allt vanligare på arbetsmarknaden. Olika åsikter finns om huruvida detta 

är något som i slutändan påverkar oss positivt eller negativt. Rapporter om ökade sjukskrivningstal och 

personal som på grund av höga stressnivåer drabbas av ohälsa har troligen nått de flesta arbetsgivarna 

(Arbetsmiljöverket, 2016-05-10). En annan typ av stress som Juthberg (2008) studerat är det som 

benämns som samvetsstress. Denna stress är kopplad till samvetet och känslan av att vara otillräcklig. 

Mellner (2015) har i en av sina studier sett att chefer tenderar att i större grad än sina anställda ha 

sömnproblem, svårigheter att släppa tankarna på jobbet samt ha högre sjuknärvaro. Många är ständigt 

tillgängliga på mejl och telefon och ser det som en självklarhet samtidigt som chefer i genomsnitt också 

arbetar 46 timmar i veckan istället för normala 40 timmar. 

Relationen mellan arbete och privatliv är ett aktuellt ämne som de flesta arbetsgivare bör hantera och 

även jobba med på något sätt. Det känns viktigt att studera för att bidra till strävan efter individer i god 

balans mellan arbete och privatliv. För att ta frågan till ett närmare och mer greppbart perspektiv har vi 
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undersökt hur chefer inom Umeå Kommun upplever och ser på frågan om balans mellan arbete- och 

privatliv och deras upplevda hälsa. Denna studie är inte utförd på uppdrag av Umeå Kommun utan är 

ett samarbete initierat av oss där vi fått möjligheten att intervjua enhetschefer. Studien har en 

pedagogisk inriktning till följd av att vi studerar de normer, värderingar och processer som påverkar, lär 

och formar oss människor. Fokus har i denna studie varit på hur dessa delar påverkar enhetscheferna i 

sin hantering av balansen mellan arbete och privatliv och detta i förhållande till deras upplevda hälsa.   

  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur enhetschefer på Umeå Kommun upplever relationen 

mellan arbete och privatliv i förhållande till sin upplevda hälsa. 

För att besvara vårt syfte har tre grundläggande frågeställningar utformats: 

  

 Hur beskriver enhetscheferna sin vardagssituation och relationen mellan arbetsliv och 

privatliv? 

  

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever enhetscheferna i relationen mellan arbete och 

privatliv och hur påverkar dessa deras upplevda hälsa? 

  

 Vilka individuella strategier och organisatoriska verktyg när det gäller att hantera vardagslivet 

beskriver enhetscheferna?  

  

Forskningsgenomgång 
Nedan kommer vi att redogöra för tidigare forskning inom området för relationen mellan arbete och 

privatliv. I detta avsnitt har vi redovisat forskning kring hur arbetslivet kan påverka privatlivet men 

också hur privatlivet kan inverka på arbetslivet. Under arbetet med att hitta teorier och forskning på 

området har det blivit tydligt att det finns bristfälligt med forskning som undersöker båda perspektiven 

samtidigt, alltså både hur privatlivet påverkar arbetslivet och omvänt. Det har också visat sig finnas mer 

forskning kring hur arbetslivet påverkar privatlivet. Forskningen kommer att presenteras utifrån 

rubrikerna; arbetslivets inverkan på privatlivet, privatlivets inverkan på arbetslivet och organisatoriska 

verktyg. 

 

Arbetslivets inverkan på privatlivet 

Den snabba tekniska utvecklingen idag med tillhörande smarta lösningar är en ganska uppenbar del i 

diskussionen kring gränsen mellan arbete- och privatliv. Parris, Vickers och Wilkes (2000) presenterar 

resultaten som framkommit av en studie genomförd på australienska mellanchefer. Där undersöktes 

hur mellanchefers dagliga erfarenheter påverkar deras liv, både på och utanför arbetsplatsen. Att slitas 

mellan arbete och privatliv var ett återkommande problem som medförde frustration, stress och trötthet 

eftersom respondenterna ofta var oförmögna att ha kontroll över faktorer på arbetsplatsen som 

inkräktade på deras privatliv. I studien fokuserade de på hur respondenterna berättade om svårigheten 

att uppnå balans mellan arbete och privatliv, med fokus på de organisatoriska hinder som fanns för att 

skapa balans. Tre särskilda områden hittades där dessa hinder var uppenbara: 1. Tekniska framsteg, 

såsom bärbara datorer och mobiltelefoner, tillsammans med en ökad press och förväntningar från 

organisationen innebar att dessa mellanchefer upplevde att mer och mer av sin "egentid" uppslukas av 

arbete. 2. Gränserna för självständighet och kontroll i sin mellanchefsroll upplevdes vara ett problem. 

De fick allt mer ansvar och hade problem att hinna allting under en normal arbetsdag.  3. Mellancheferna 

upplevde att det var svårt att vara flexibla trots att det fanns alternativ tillgängliga som exempelvis 

flexibel arbetstid, familjevänliga policys och möjlighet till arbete hemifrån. 

  

Vilka strategier finns det då för att upprätthålla gränsen mellan arbetslivet och privatlivet? Detta är 

något som Mellner (2015) studerat och det studien visade var att många av respondenterna, som bestod 
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av högutbildade tjänstemän, upplevde en allt för stor frihet i sitt arbete. Detta bidrog till en för hög 

arbetsbelastning och svårigheter med att släppa arbetet under fritiden ökade också till följd av detta. 

Den flexibilitet som fanns var dock något som också uppskattades, främst av de yngre personerna. Detta 

genom att det underlättade att få ihop det så kallade livspusslet. Resultaten visade att en normal 

arbetsvecka för tjänstemän innebar 44,3 timmar och 71 procent av respondenterna uppgav sig jobba 

övertid. Vidare framkom att 58 procent av alla medverkande ansåg det viktigt att vara tillgänglig även 

utanför arbetet. Studien visade också att det var svårt att undvika mejlen utanför arbetstid. Många 

uppgav att de ofta hade sömnsvårigheter som en följd av att tankarna drogs till arbetet, att fritiden 

påverkades av trötthet samt att många uppgav sig jobba kvällar och helger trots behov av återhämtning. 

Mellners (2015) studie visade också att stora krav ställs på individerna att själva kunna hantera gränsen 

mellan arbete och familj. Att hitta en lagom arbetsbelastning och finna tid för återhämtning var oerhört 

viktiga faktorer för att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Bengtsson (2013) skriver att 

sömnsvårigheter är vanligt förekommande idag, så pass vanligt att en av tre personer upplever 

sömnsvårigheter och en av tio har svårare sömnbesvär. Sömnen är väldigt viktig för att vi ska kunna 

återhämta oss och må bra långsiktigt. Får vi problem med sömnen under en längre period kan detta 

påverka vårt mående i hög grad. Sömnsvårigheter kan bero på en mängd olika faktorer men de 

vanligaste orsakerna är stress, funderingar och oro (Bengtsson, 2013). En koppling mellan stress och 

sömn kan alltså konstateras finnas. Symptom på stress är bland annat att lätt fastna i negativa tankar, 

lätt bli irriterad och otålig över småsaker eller att välja bort vila, fritidsaktiviteter, nöjen och kontakt 

med släkt och vänner (Stjernström Roos, 2014).  

  

Mellners (2015) studie hade utgångspunkt i segmenterings- och integreringsstrategin där majoriteten 

av respondenterna föredrog segmenteringsstrategin.  Detta innebar att de separerade på arbete och 

privatliv jämfört med integreringsstrategin där arbete och privatliv kombineras. Segmenteringsstrategin 

handlade bland annat om att sätta gränser gällande tid och rum för var och när arbete utförs. Det innebar 

att inte arbeta utanför arbetstid och inte utföra arbete på platser som inte har en koppling till arbetet 

som exempelvis i hemmiljö.  Användarna av denna strategi upplevde en högre nivå av balans mellan 

arbete och privatliv i jämförelse med de som i enlighet med integreringsstrategin hade flytande gränser 

mellan arbete och privatliv. Det gemensamma för segmenterare och integrerare var att socialt stöd, 

återkoppling i arbetet och tydliga mål sågs som viktiga faktorer i arbetslivet. Det var också viktigt att 

själv kunna sätta gränser, förstå när man är klar med sina arbetsuppgifter och slutligen att kunna arbeta 

självständigt. 

 

Just gränser för det individuella arbetsåtagandet var något som Mellner (2015) beskriver som ovanligt 

bland respondenterna. Strategier som respondenterna nämnde för att undvika en konflikt mellan arbete 

och privatliv var att vid eventuell övertid eller kvällsjobb meddela detta till familjemedlemmar i god tid 

och endast kolla mejlen vid behov. Andra strategier som att begränsa tiden för arbete på kvällar och 

helger, stänga av mobilen vid hemgång samt enbart besvara mejl under specifika tider på dagen var 

några åtgärder som nämndes för att göra gränsen mellan arbete och privatliv tydligare. Dock framkom 

att p.g.a. den nya tekniken så har mobilt (gränslöst) arbete blivit allt vanligare, dvs. att man har tillgång 

till arbetet oavsett geografisk position. Orsakerna till det gränslösa arbetet berodde enligt studien på 

otydliga mål, lågt inflytande, mentala- och koncentrationskrävande uppgifter, långa pass med uteblivna 

pauser, tidspress, samt samtal och mejl som måste besvaras direkt. Även känslan av att vara oersättlig 

vid sjukdom var något som nämndes. Studien visade också att ett gränslöst arbete i tid ofta var kopplat 

till ett gränslöst rumsligt arbete, dvs. man jobbade olika tider på dygnet på olika platser, exempelvis hos 

kunder/klienter. Det gränslösa arbetet var också kopplat till större svårigheter med att stänga av 

tankarna på jobbet efter avslutad arbetsdag. Detta gällde även personer med hög arbetsveckotid. 

Konsekvenserna av detta var sömnsvårigheter och en upplevd lägre livsbalans.   

  

Nordenmark (2004) har genomfört en liknande studie som handlar om hur olika roller i arbetslivet och 

privatlivet kan påverka människor, vilken betydelse detta har för en individs välbefinnande och om det 

upplevs som en resurs eller börda. Enligt rollstressteorin skapar dessa två roller för arbetsliv respektive 

privatliv betungande krav och förväntningar som gör att individen slits mellan rollerna och upplever så 
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kallad role-overload. Det finns då också en stor risk för rollkonflikter mellan arbete och privatliv vilket 

får som konsekvens att personerna senare upplever stress och psykisk ohälsa. Rollexpansionshypotesen 

definierar istället att de multipla rollerna bidrar till ett bättre välbefinnande. De positiva delarna av att 

engagera sig aktivt i både arbete och privatliv väger över den stress som kan uppstå när man försöker 

kombinera dessa två. Finns problem i den ena delen av livet kan den andra delen väga upp och på så sätt 

balansera välmåendet och det ger individen större möjlighet att påverka sin egen livssituation (se även 

Grönlund & Öun, 2010). 

  

En annan synvinkel på hur vi människor hanterar förhållandet mellan arbete och familjeliv handlar 

enligt Campbell (2000) om att människor är ständiga gränsöverskridare - dvs. vi gör ofta förflyttningar 

mellan de olika domänerna “arbete” och “familj” där vi har olika regler, mönster och beteenden. 

Forskaren har undersökt hur vi rör oss mellan de olika domänerna, hur vi skapar gränser och relationer 

mellan andra på jobbet och hemma och hur det i sin tur påverkar balansen mellan arbete och familjeliv. 

Specifikt har den komplexa interaktionen som sker mellan gränsöverskridare och deras arbete och 

familjeliv granskats för att kunna förutsäga när konflikter (obalans) kommer uppstå och för att ge vissa 

ramar för att behålla balans. Hur människor hanterar de olika domänerna kan förklaras av att definiera 

gränserna mellan dem samt hur människor formar och hanterar dem. Gränserna är främst av fysiskt, 

tidsmässig och psykologisk karaktär och där har individer möjligheter att påverka dessa. Campbell 

(2000) menar att man kan föra över vissa beteenden och lärdomar från arbete till privatliv och tvärtom. 

Fysiska gränser handlar om vart vi rumsligt utför vårt arbete. Tidsmässigt handlar gränserna om att vi 

har stor frihet i vårt arbete och kan arbeta under olika tidpunkter på dygnet och kanske även hemifrån. 

Psykiskt handlar det om att idéer, insikter och känslor lätt kan flöda mellan de olika domänerna. Är de 

allt för olika kan det dock uppstå en konflikt där personen upplever kris gällande syfte och identitet. 

  

Fortsättningsvis beskriver Campbell (2000) att beroende på om gränserna är starka eller svaga och hur 

olika domänerna är så finns olika ideal för att uppnå en balans. Saker som påverkar är i vilken grad en 

person har möjlighet att påverka på sin arbetsplats, men också att man identifierar sig inom domänen 

och hur “gränsbevakare” som exempelvis livspartner och chef agerar och kommunicerar. Detta påverkar 

alltså i vilken utsträckning någon upplever balans mellan arbete och familj. Gränser och domäner måste 

arbeta tillsammans för att balans ska uppstå. Det handlar inte bara om att arbetsgivare inför flextid utan 

strävan bör vara att arbetet ska likna hemmet mer i form av värderingar och syfte. Ett individuellt 

verktyg för att skapa balans är t.ex. kommunikation där man delger familj och arbetskamrater om saker 

som händer inom respektive domän. Individer kan också öka sitt deltagande i de båda domänerna 

genom att utveckla goda relationer och göra hemmet och arbetet till centrala delar av sin identitet och 

därmed uppnå en bättre balans. 

  

Privatlivets inverkan på arbetslivet 

I en studie genomförd av D’Abate (2005) studerades hur och varför människor har svårt att hålla arbete 

och privatliv separerade men i detta exempel med fokus på privatlivets inverkan på arbetslivet. I studien 

framkom att de privata ärenden som utfördes på arbetstid var att skicka privata mejl, boka personliga 

möten och betala räkningar för att nämna några exempel. I sin studie genomförd på individer inom olika 

yrkeskategorier såg D’Abate (2005) att orsakerna till de aktuella beteendena var att mobiltelefonerna 

alltid fanns tillgängliga vilket underlättade att kunna skicka privata mejl och liknande ärenden. Även 

långa pendlingsavstånd och arbetspass samt krävande behov inom familjen var faktorer som påverkade 

att privata ärenden utfördes på arbetstid. Ytterligare en förklaring till detta beteende var möjligheten att 

till exempel komma i kontakt med läkare, hantverkare och andra som enbart är tillgängliga under 

arbetstid. Respondenterna såg det också som en belöning att utföra privata ärenden efter att ha slutfört 

arbetsuppgifter. D’Abate (2005) menar att respondenterna utförde privata ärenden för att underlätta 

balansen mellan arbetsliv och privatliv och för att ”påminnas” om att allt i livet inte enbart handlar om 

jobbet. Synen på vad som är meningsfullt i livet var också något som påverkade. Såg man exempelvis 

familjelivet som mest meningsfullt speglades det i beteendet på så sätt att man utförde privata ärenden 

under arbetstid. 
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En senare studie genomförd av D’Abate, Eddy och Thurston (2010) visar på ytterligare orsaker till varför 

de personliga ärendena sker under arbetstid. Här framkom att det berodde på bekvämlighetsskäl, 

tristess eller för att det var något viktigt eller brådskande. Forskarna fann dock i denna studie att tristess 

var den huvudsakliga orsaken, medan förklaringen att de försökte balansera arbetsliv och privatliv 

snarare användes som en “ursäkt”. Även Paulsen (2001) har i sina studier bland annat sett att personliga 

aktiviteter sker i samband med för lite arbetsuppgifter att utföra och att man då fyller ut övrig tid med 

personliga ärenden. Paulsen (2001) såg också att en orsak till privata angelägenheter utförda under 

arbetstid var att arbetsbelastningen sågs som för hög och att privata angelägenheter under arbetstid då 

blev ett sätt att behålla sin frihet. Det blev ett sätt att hantera den höga arbetsbelastningen utan att man 

formellt lämnade organisationen. 

   

Organisatoriska verktyg 

Vilka åtgärder en arbetsgivare kan använda sig av för att underlätta för medarbetarna att uppnå balans 

mellan arbete och privatliv är något som Stankiewicz, Bortnows och Lychmus (2014) studerat. Det som 

framkom var bland annat att flexibilitet i arbetstid, distansarbete samt hjälp med barnomsorg och vård 

av äldre familjemedlemmar skulle kunna underlätta för att uppnå balans mellan arbete och privatliv. 

Även rådgivning vid upplevd stress, utbrändhet och bidrag till sjukvård och friskvård var ytterligare 

faktorer som i studien framkom som beståndsdelar som kunde påverka balansen mellan arbetsliv och 

privatliv i positiv riktning. Slutsatsen i denna studie var att en bra balans mellan arbete och privatliv inte 

bara var viktigt sett utifrån ett individuellt perspektiv utan också av stor vikt för arbetsgivaren. Det sågs 

som en av många faktorer som påverkar konkurrenskraften på marknaden. Även Sturges (2012) har 

genomfört en studie där det framkom att med goda relationer på arbetet var det lättare att upprätthålla 

balansen mellan arbete och privatliv eftersom man då kunde få hjälp vid hög arbetsbelastning och 

undvek onödiga konflikter med kollegor.  

 

Parris, Vickers och Wilks (2008) drar av sin forskning slutsatsen att organisatoriskt fokus måste flyttas 

till att se längre än att bara öka individers medvetenhet om fördelarna med balans mellan arbete och 

privatliv. Organisationer behöver göra det möjligt att sätta dessa metoder i verket rent praktiskt. I 

synnerhet mellanchefer behöver uppmuntras att engagera sig i sådana metoder själva - snarare än att 

bara se till att sina egna anställda utnyttjar dem. Vidare bör ledande befattningshavare tillhandahålla 

stöd för mellanchefers försök att skapa balans mellan arbete och privatliv för att organisationens 

långsiktiga mål ska kunna uppnås.  

  

Metod 
I följande avsnitt presenteras tillvägagångsättet för denna studie utifrån rubrikerna: hermeneutiken, 

litteratursökning, kvalitativa intervjuer, urval, datainsamling, kvalitet och trovärdighet, 

databearbetning, tolkning och analys och avslutningsvis etik.  

 

Hermeneutiken 

Till följd av studiens syfte har en hermeneutisk utgångspunkt använts eftersom syftet har varit att få 

fram respondenternas egna upplevelser av relationen mellan arbete och privatliv. Hermeneutiken är en 

passande metodansats då vi med hjälp av bland annat vår förförståelse, en öppenhet för känslor och 

dolda budskap samt genom att pendla mellan tidigare forskning och empiri har försökt att tolka och 

förstå respondenternas upplevelser av förhållandet mellan arbete och privatliv i förhållande till sin 

upplevda hälsa. Strävan efter en mogen tolkning innebar att del- och helhetsprincipen användes för att 

jämföra delar av vårt material med helheten för att se att våra tolkningar är logiska, detta i enlighet med 

vad Westlund (2015) nämner som en viktig del i processen.   

 

Förförståelse  

Vår förförståelse inom ämnet handlar om en ökad psykiska ohälsa i samhället till följd av de höga krav 

som ställs, både i arbetslivet och privatlivet. Idag eftersträvar många att vara en “idealmänniska” som 
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är framgångsrik inom alla delar i livet. Våra egna erfarenheter av de nya teknologiska förutsättningarna 

är att det har bidragit till en ständig tillgänglighet som kan upplevas både på arbetet och privat. På 

arbetet kan vi vara hemma i form av exempelvis samtal och sociala medier, samtidigt som vi kan vara 

på arbetet när vi är hemma främst i form av tankar som följer med oss hem. Dessa nya förutsättningar 

anser vi har ökat gränslöshet mellan arbete och privatliv och kan ha stor påverkan på vårt psykiska 

välbefinnande.   

  

Litteratursökning 

För att utöka vår kunskap och förståelse för ämnet började vi med att söka litteratur och tidigare 

forskning. Vi använde oss av olika databaser, avhandlingar, tidigare kurslitteratur och uppsatser samt 

forskningsrapporter. Sökord som har används är bland annat work- family balance, work-family 

conflict, gränslöst arbete, livspussel, hälsa samt arbete och privatliv. Då teorier på området var 

bristfälliga har enbart tidigare forskning använts i form av vetenskapliga artiklar. Inläsningen på 

tidigare forskning har hjälpt oss i utformandet av intervjuformuläret men den har också varit ett stöd 

under hela forskningsprocessen. Vi har pendlat mellan tidigare forskning och empiri för att tolka och 

förstå vårt resultat. Detta i enlighet med den hermeneutiska spiralen som är en central del inom 

hermeneutiken (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Kvalitativa intervjuer 

För att få ett svar på vårt syfte genomfördes kvalitativa intervjuer. Detta för att få en djupare förståelse 

i ämnet och ta reda på hur enskilda individer tänker och låta dem berätta relativt fritt kring deras 

upplevelser i detta ämne. Som Widerberg (2002) skriver kan intervjuer användas för att få förståelse för 

något, hur människor tänker, känner och reflekterar över saker. Även Bryman (2011) menar att 

intervjuer är en bra metod för att få fram vad att respondenterna tycker och tänker och för att få deras 

perspektiv på och upplevelser av olika fenomen. Nio intervjuer genomfördes med enhetschefer på Umeå 

kommun då vi ville undersöka hur dem upplever relationen mellan arbets- och privatliv samt hur detta 

påverkar deras hälsa. 

  

Urval 

Urvalet bestående av enhetschefer förmedlades av en verksamhetschef på Umeå kommun. Hen skickade 

ett mejl till sina underställda där information fanns om studien, hur lång tid intervjuerna förväntades 

ta, att allt var anonymt och under vilka veckor det var önskvärt att intervjuerna skulle genomföras. 

Genom detta fick vi kontakt med några respondenter men vi fick också kontaktuppgifter av hen till en 

person på stödfunktionen “Arbetsmiljö och Hälsa” som gav oss ytterligare kontakter vilket resulterade i 

fler personer som kunde medverka i studien. Efter dessa kontakter hade vi totalt fått förmedlat nio 

enhetschefer som alla kunde och ville medverka. Urvalet kan, till följd av denna process, anses var ett 

typ av snöbollsurval. Som Bryman (2011) skriver innebär snöbollsurval att man genom kontakter får 

nya respondenter förmedlade till sig. När respondenterna tackat ja till att medverka skickade vi ut 

ytterligare ett mejl där studiens syfte upprepades och förfrågan om när och var det skulle passa 

respondenten att genomföra intervjun. 

 

Kvalitet och trovärdighet 

För att testa att våra frågor uppfattades korrekt hölls enklare samtal med tre utomstående personer 

innan vår pilotstudie genomfördes. Efter detta genomförde vi en pilotstudie med en enhetschef för att 

vara säkra på att våra intervjufrågor uppfattades på rätt sätt och att vi fått fram det vi önskade. Då en 

personlig anknytning fanns till enhetschefen användes den inte som en del i vårt resultat. Pilotstudien 

medförde att vissa intervjufrågor ändrades för att lättare uppfattas och förstås samt att vi blev mer 

bekväma i vår roll som intervjuare. Bryman (2011) menar att en pilotstudie bidrar till en ökad trygghet 

hos forskarna genom att säkerställa att undersökningen i sin helhet blir bra och att exempelvis frågor 

uppfattas på rätt sätt. För att öka kvaliteten och trovärdigheten i studien har vi under hela processen 
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varit öppna och transparenta med hur vi gått till väga. Detta för att läsaren ska få en så tydlig bild som 

möjligt över hur studien har planerats, genomförts och analyserats.  

  

Datainsamling 

Vi genomförde sedan intervjuerna som var utformade som semistrukturerade intervjuer där ett 

grundläggande frågeformulär med utrymme för följdfrågor användes. Frågeformuläret innehöll följande 

teman: bakgrund om intervjupersonen, arbetslivets inverkan på privatlivet, privatlivets inverkan på 

arbetslivet, hälsa (strukturerat enligt Världshälsoorganisationens definition som innefattar psykisk, 

fysisk och social hälsa), organisatoriska verktyg samt individuella strategier. Denna metod valdes då vi 

ville fördjupa oss i saker som uppkom under intervjun och för att få en så bra uppfattning som möjligt 

om respondenternas upplevelse av situationen. Semistrukturerade intervjuer är något som Bryman 

(2011) beskriver som en bra metod då bland annat möjlighet till följdfrågor önskas. För att underlätta 

deltagandet för våra respondenter fick dem välja plats för intervjun. Detta resulterade i att 

genomförandet av intervjuerna oftast skedde i ett konferensrum eller på deras egna kontor. Intervjuerna 

spelades in efter godkännande av respondenten - detta för att sedan kunna gå tillbaka och lyssna på vad 

som sagts, transkribera materialet och därmed göra en mer välgrundad tolkning. Vid samtliga 

intervjutillfällen var en av oss huvudansvarig för intervjun medan den andra antecknade under hela 

intervjun och gavs möjlighet att komplettera med eventuella följdfrågor. Då ämnet för denna studie kan 

väcka tankar och funderingar valde vi att efter intervjuerna skicka ut ett mejl innehållande information 

om vart enhetscheferna kan vända sig för hjälp och stöd. I detta mejl tackade vi också för att de 

medverkat i studien.  

  

Databearbetning 

Direkt efter respektive intervju gjordes en sammanfattning av det vi upplevt som framträdande under 

intervjun - både sett till ämne och känslouttryck. Widerberg (2002) nämner många fördelar med att 

sammanfatta intervjun direkt efteråt. Bland annat så får man lättare en helhetsbild av vad som sagts 

under intervjun, man får material som kan användas direkt samt att man lättare får med information 

som inte kommer fram i ett ljudinspelat intervjumaterial - exempelvis kroppsspråk och eventuellt 

ljudbortfall. Allt eftersom intervjuerna genomfördes började vi med transkriberingen av dem. Vi 

transkriberade i detalj där de allra flesta orden togs med, även ofullständiga meningar, bortsett från 

utfyllnadsord som exempelvis “eh” “mm” och liknande uttryck då vi inte ansåg detta som relevant för 

innehållet. Vi transkriberade i nära anslutning till intervjutillfället (inom 1-2 dagar) vilket minskade 

risken för att förvränga det som sagts eller missa viktiga detaljer. Gillman (2008) skriver att det är en av 

grundreglerna inom transkription för att göra det lättare att tolka inspelningen. För att få struktur och 

underlätta analysarbete markerade vi huvudfrågorna i fet stil och underfrågor togs med löpande i texten. 

Tydliga känslouttryck skrevs inom parantes som exempelvis (skratt). Vårt material bestående av 

anteckningar, transkriberingar, sammanfattningar samt våra egna upplevelser vid intervjuerna har gjort 

att vi jämfört dessa delar med varandra och satt dessa i relation till helheten. Till följd av vår 

hermeneutiska utgångspunkt har vi strävat efter att få en helhetsbild och då med målet att göra en 

välgrundad och riktig tolkning. Westlund (2015) skriver om del- och helhetsprincipen som något 

centralt för att göra en mogen tolkning av respondenternas berättelser.  

  

Tolkning och analys 

När vi genomfört och transkriberat samtliga intervjuer påbörjades tolkningsarbetet. Till att börja med 

jobbade vi induktivt vilket innebar att vi läste alla intervjuer en gång individuellt för att se vad som 

uttrycktes i materialet. Därefter övergick vi till ett mer deduktivt arbetssätt där vi tillsammans läste 

igenom intervjuerna igen och strök under det viktiga utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. I denna 

process använde vi oss av våra teman från intervjuformuläret och gjorde samtidigt nya kortare 

sammanfattningar av intervjuerna för att få en överblick över det mest framträdande. Rennstam och 

Wästerfors (2015) skriver att just kvalitativt material är något som bör bearbetas och läsas ett flertal 

gånger och vid denna bearbetning framkommer oftast olika teman. Slutligen utgick vi ifrån våra 

sammanställningar och med våra intervjufrågor som utgångspunkt hittade vi relevant material för att 
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kunna besvara vårt syfte med studien. I detta arbete fann vi både gemensamma och avstickande mönster 

som sedan sammanställdes i resultatet. Med vår hermeneutiska utgångspunkt har strävan varit att tolka 

och förstå samtliga respondenters utsagor då alla upplevelser ses som viktiga.  

  

Under hela analys- och tolkningsprocessen har vi tagit hänsyn till vår förförståelse men ändå strävat 

efter att förhålla oss öppna och prövande för olika möjliga tolkningar. Vi har även reflekterat över hur 

vår förförståelse kan påverka oss i våra tolkningar av respondenternas upplevelser. Under hela 

processen - från genomförandet av intervjuerna till den slutgiltiga analysen av materialet har vi varit 

öppna för känslor, även kallat emotiv öppenhet, för att lättare kunna tolka det som sagts. Till en början 

fokuserade vi på vad som framkom ordagrant för att sedan längre in i processen ta mer hänsyn till 

känslor och den stämning som infann sig under intervjuerna. Detta förhållningssätt var en naturlig följd 

av vår hermeneutiska utgångspunkt och har till en viss grad hjälpt oss att tolka dunkla tecken, dvs. det 

som inte uttalats explicit eller synts direkt. Öppenhet för känslor vid tolkning av ett material med 

hermeneutisk utgångspunkt är något som Westlund (2015) anger som viktigt genom analysprocessen. 

Vår hermeneutiska utgångspunkt har gjort att vi pendlat mellan tidigare forskning och det empiriska 

materialet, speciellt under analysprocessen av vårt intervjumaterial. Del- och helhetsprincipen är också 

något som tagits i beaktande genom att vi hela tiden har jämfört delar av vår tolkning med helheten. Vi 

har ställt oss frågan om det vi kommit fram till är logiskt utifrån helheten, detta då vi strävat efter att 

uppnå en mogen tolkning (Westlund, 2015). Genom att vara kreativa och inkännande har vi vid analysen 

fått fram det engagemang som funnits vilket lett oss till det som framkommit som viktigt. 

  

Etik 

För att inneha ett etiskt förhållningssätt arbetade vi enligt de fyra forskningsetiska principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Det innebär att vi har informerat respondenterna, både skriftligen via mejl samt muntligen vid 

intervjutillfället, om vad studiens syfte varit samt att de själva har haft rätten att bestämma över sitt 

deltagande. Material och personuppgifter som samlas in har hanterats med stor försiktighet för att 

garantera anonymitet. Vi informerade också om att det som framkom i intervjuerna endast används i 

denna studie och att det slutligen blir en offentlig handling som pedagogiska institutionen 

tillhandahåller. 
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Resultat/Analys 
I denna del kommer vi presentera det som framkommit under intervjuerna. Det presenteras utifrån 

rubrikerna vardag, arbetslivets inverkan på privatlivet, privatlivets inverkan på arbetslivet, hälsa och 

slutligen organisatoriska verktyg. För att få en förståelse för enhetschefernas nuvarande situation har 

även kontexten inledningsvis beskrivits.  

 

Kontext 

Enhetscheferna som har medverkat i vår studie har olika antal års erfarenhet, allt ifrån några månader 

uppemot 21 år. Antalet underställda är någonting som också skiljer sig där majoriteten har cirka 30 

anställda men variationen ligger mellan 25 till 46 tillsvidareanställda. Detta är inga exakta siffror då det 

också rör sig om vikarier och extra personal. Enhetscheferna arbetar inom olika verksamhetsområden 

men alla har, utöver sina underställda, kontinuerlig kontakt med brukare och anhöriga. Intervjuerna 

genomfördes under april månad (med ett undantag i maj) och denna period beskrevs av enhetscheferna 

som väldigt intensiv då de har mycket jobb med exempelvis rekrytering och bemanning inför sommaren. 

En aktuell händelse för Umeå kommun, som kan ha påverkat en del av våra respondenter och bör tas i 

beaktning, är det politiska beslutet om att all personal inom vård och omsorg (med undantag för 

personlig assistans) ska få heltidsanställningar.  Detta beslut innebär bland annat att arbetstidens 

förläggning kan förändras och detta är omtvistat och debatterat vilket gör att vi ser det som en faktor 

som kan ha påverkat våra respondenter i deras svar. 

 

Vardag  

I de genomförda intervjuerna framkom det att samtliga enhetschefer upplever en ständig variation i 

arbetet - ingen dag är den andra lik. Arbetsdagen skiftar ofta starkt då spontana händelser och problem 

dyker upp under dagen som måste hanteras eftersom. Att arbetsgivaren tillämpar flextid ses av samtliga 

som någonting väldigt positivt. Det underlättar enligt de svarande att få ihop det så kallade livspusslet 

där både privatliv och arbetsliv kan kombineras efter rådande omständigheter. Det handlar också om 

möjligheten att styra arbetstider och upplägget av arbetet. Detta går i samklang med Mellners (2015) 

studie där respondenterna också såg flexibilitet som någonting positivt och något som underlättade att 

få ihop livspusslet. 

  

Enhetscheferna uppger att största delen av arbetet utförs på kontoret men samtliga försöker vara ute i 

verksamheterna så mycket som möjligt då ett verksamhetsnära ledarskap inom Umeå Kommun 

eftersträvas. Efterforskning visar att ingen officiell definition av verksamhetsnära ledarskap tycks finnas 

inom Umeå Kommun men det beskrivs som att enhetscheferna i största möjliga mån ska synas och delta 

i verksamheten. Något som framkom av respondenterna var att hemarbete sker i mycket liten 

utsträckning och att det främst förekommer under vissa perioder då det är hög arbetsbelastning. Våra 

respondenter nämnde tillgången till olika datorsystem hemifrån som delvist begränsad och att vissa 

delar av arbetet därför måste utföras på kontoret. Även om majoriteten inte arbetade hemifrån så fanns 

det enhetschefer som gjorde det för att minska stressnivån och kunna känna ett inre lugn. Detta arbete 

var något som inte räknades in i ordinarie arbetstid utan utfördes på fritiden. Som en följd av de goda 

teknologiska förutsättningarna vittnar respondenterna dock om att det finns möjlighet att arbeta oavsett 

tid och rum. 

 

”Både för och nackdelar med smartphones är att kan man jobba vart som helst så 

jobbar man vart som helst.” (Respondent 1) 

 

De flesta respondenterna uppgav sig arbeta i genomsnitt 43-44 timmar i veckan vilket Mellner (2015) 

också kommit fram till som den genomsnittliga arbetsveckotiden. Samtliga enhetschefer upplevde inte 

detta som ett krav från arbetsgivaren utan det var något som utfördes på eget initiativ. De flesta 

enhetscheferna såg inte detta övertidsarbete som en belastning utan ansåg att det i längden jämnade ut 

sig då de under lugnare perioder kunnat ta ut flexledighet. Vissa respondenter angav att de eftersträvade 
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att inte arbeta någon övertid alls men arbete upp emot 50 timmar i veckan framkom också, dock som 

ett avvikande svar. Ett gemensamt synsätt bland enhetscheferna var att övertiden varierade och främst 

blev aktuell under intensiva perioder i verksamheten. 

 

Arbetslivets inverkan på privatlivet 

När det handlar om hur arbetslivet påverkar privatlivet framkom olika upplevelser. Å ena sidan 

upplevde flera att de, till följd av sin chefsposition, inte behöver vara ständigt tillgängliga utanför 

arbetstid. Dessa chefer lämnade till exempel arbetsmobilen på kontoret, hade den på ljudlöst om den 

följde med hem samt var trygga med att medarbetarna kunde nå dem på deras privata telefoner vid 

akuta situationer. Å andra sidan framkom också upplevelsen av att vara tillgänglig dygnet runt. Dessa 

personer bar ofta med sig sin arbetstelefon där både samtal, sms och mejl kunde störa utanför 

arbetstiden. Parris, Vickers & Wilkes (2008) skriver om anledningar till att det kan vara svårt för en 

individ att uppnå balans mellan arbete och privatliv och där en faktor handlar om den tekniska 

utvecklingen som innebär att vi kan vara ständigt uppkopplade med dator eller telefon. Vidare pratade 

enhetscheferna om hur tankarna på arbetet var någonting som de kunde uppleva påverkade privatlivet. 

Vi tolkar det som att dessa tankar kommer i perioder och ofta i samband med tung arbetsbelastning eller 

vid svåra ärenden. 

  

”Men som en typisk person med väldigt höga krav på sig själv så har jag pratat väldigt 

mycket jobb och tänkt väldigt mycket jobb. Jobbet har egentligen varit med mig hela 

tiden.” (Respondent 7) 

  

Känslan av ledighet var också något som togs upp och där nämndes olika upplevelser. Det fanns 

enhetschefer som kände att de var lediga vid dagens slut och då de lämnade arbetet. Det fanns också 

enhetschefer som upplevde svårigheter att känna sig helt lediga. Semester och helg var tillfällen när de 

flesta respondenterna kunde känna sig riktigt lediga. Faktorer som påverkat att de känt sig lediga under 

semestern var att det har funnits en ersättare samt att tempot under sommaren generellt gått ner i 

verksamheten. En tydlig gemensam nämnare bland enhetscheferna var att förmågan att tillåta sig själv 

att vara och känna sig ledig är något som har utvecklats med ålder och erfarenhet. Ju tryggare de blivit 

i sin chefsroll desto lättare har det blivit att lämna jobbet och känna sig ledig. 

  

”...jag kommer tillbaka till det där att det måste vara ett val att va ledig. Jag måste ha 

bestämt mig för att nu skjuter jag jobbet åt sidan. Sen är det ju förstås när vi har 

semester eller sådär, då går det ju inte att nå oss mer eller mindre. Då har jag ju en 

ersättare så då är man ju helt ledig. Då är jag inte ens chef längre. Även på helgerna 

är jag ju någons chef, även när jag inte jobbar.” (Respondent 1) 

 

En annan typ av frånvaro som diskuterades var sjukdom. Här var enhetscheferna väldigt överens om att 

de inte tillät sig själva att vara sjuka. Många berättade att sjuknärvaro var vanligt då man på grund av 

möjligheten till flexibilitet kunde anpassa dagarna och få det mest akuta arbetsuppgifterna utförda för 

att sedan gå hem tidigare. En orsak till sjuknärvaron var att det inte fanns någon ersättare vid sjukdom 

och att arbetsuppgifterna kvarstod och blev fler. Enhetscheferna uppgav dock att undantag kunde 

förekomma ibland vid exempelvis hög feber eller influensa. Just känslan av att vara oersättlig vid 

sjukdom är något som Mellner (2015) skriver om och uppger kan vara en av orsakerna till ett gränslöst 

arbete. 

  

”...men alltså jag har varit, vad säger man, sjuknärvarande, visst kallas det så? Och 

fått pikar om att jag ska gå hem men känt att jag inte är tillräckligt sjuk för att vara 

hemma (skratt). För att jag har för mycket att göra...ska jag vara hemma så ska jag 

vara jätte jättesjuk just för att jag vet att är inte jag här då blir det ju inget gjort.” 

(Respondent 7) 
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Arbetslivets intrång på privatlivet var ett ämne som diskuterades och här framkom att intrånget i det 

flesta fall handlade om tankar på arbete som rörde jobbiga ärenden och som ofta uppstod under stressiga 

perioder. Intrånget kunde också ske till följd av otydliga mål inom organisationen och otydlighet i vad 

som förväntades av enhetscheferna. Här tolkar vi det som att respondenterna syftar på att detta bidrar 

till en osäkerhet kring hur arbetet ska utföras och det är någonting som följer med dem i tankarna även 

efter avslutad arbetsdag och på så vis gör intrång på privatlivet. Att ständigt vara en representant för 

arbetsgivaren till följd av sitt chefskap var också en form av intrång som respondenterna uppgav. 

Respondenterna upplever att man som chef bör vara en förebild och därför tänka på sitt beteende, både 

i sociala medier och ute bland allmänheten. 

  

Det har också framkommit i intervjuerna att politiska beslut som ska införas kan gå emot personliga 

värderingar. Detta kan göra att man slits mellan olika roller i enlighet med rollstressteorin där en 

konflikt mellan arbete och privatliv kan få som konsekvens att personer upplever stress och psykisk 

ohälsa (Nordenmark, 2004). Enhetscheferna nämner hur denna konflikt kan skapa problem med att 

motivera och engagera medarbete vid förändringar då något ska förmedlas som eventuellt går emot 

personliga åsikter. Även Campbell (2000) har visat på hur viktigt det är att kunna identifiera sig inom 

de olika domänerna arbete och privatliv för att uppnå en balans däremellan. Campbell (2000) visar 

också på vikten av att arbetsgivare bör sträva efter att arbetsplatsen ska ha liknande värderingar som 

man har i hemmet för att båda delarna ska bli en del av ens identitet. I vår studie tolkar vi det som att 

vissa enhetschefer upplever en stress till följd av en rollkonflikt där man inte kan identifiera sig med det 

som sker eller ska genomföras på arbetsplatsen. 

  

Respondenterna berättade hur privata relationer kunde påverkas av arbetslivet. Där framkom att vissa 

enhetschefer inte upplevde någon som helst påverkan då de ansåg att de privata relationerna inte tog 

skada av arbetet. Andra berättade hur privata relationer kan påverkas till följd av faktorer som att de 

har svårt att ange exakta arbetstider, att arbetet till väldigt hög grad blir föremål för diskussion 

hemmavid samt att humöret och energinivån kan påverkas. En stor del av respondenterna upplevde att 

de vid intensiva perioder inte hade ork eller lust att umgås i större sociala sammanhang. 

 

”Det är väl om tankarna på arbetet tar för stor plats så påverkar det ju såklart 

relationerna på något sätt hemma också. Alltså ens egen energinivå blir ju lägre och 

man kanske har lite kortare stubin mot familjen i värsta fall.” (Respondent 3) 

  

”När det har varit mycket så blir jag lite asocial när jag kommer hem. Och det är ju 

litegrann ett förhållningssätt för att ladda batterierna. Då drar jag mig lite undan och 

vill bara va hemma och va med dom närmaste så här.” (Respondent 4) 

  

”...och när jag kommer på mig själv att jag måste anstränga mig för att fråga hur min 

sambos dag har varit för att mitt huvud är som bara jobb jobb jobb. Då tycker jag att 

det gör intrång på mitt privatliv.” (Respondent 7) 

 

Individuella strategier   

Flertalet strategier för att inte låta arbetslivet påverka privatlivet i för stor grad framkom i intervjuerna 

med enhetscheferna. En strategi handlade om att mentalt bestämma sig för att när man lämnar 

arbetsplatsen så lämnas också tankar och annat arbetsrelaterat på plats. 

 

”Förr när jag var ny som chef förstod jag aldrig när jag var ledig (skratt). Det är ju 

ett jobb som aldrig någonsin tar slut. Man kan som aldrig säga att nu är jag klar. Och 

som ny så är det jättesvårt att förhålla sig till tyckte jag. Men till slut kom jag som på 

att jag kunde liksom bestämma mig för att när jag går ut från avdelningen och hör 

det där klicket då ska min hjärna säga ”nu är din arbetsdag klar och du har gjort det 

så bra du bara kan, nu är vi nöjd”. Det är för mig en jättebra strategi”. (Respondent 

2) 
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 Vidare framkom strategier som handlade om att lämna arbetstelefonen och dator på kontoret, att 

förbereda sig inför kommande dag/vecka i god tid, planera in mötesfria/lugna fredagar för att komma 

ner i varv, att sätta gränser när det kommer till kvälls- och helgarbete och att utnyttja flexmöjligheten 

för att exempelvis träna under lunchen. Ytterligare strategier som framkom var att försöka ha lite luft i 

schemat, till exempel efter möten för att hinna sammanställa mötets innehåll. En strategi handlade om 

att lära sig att prioritera arbetet och inte gå på alla bollar. Detta kan liknas med Mellners (2015) studie 

som visar att strategier som att begränsa arbetet på kvällar och helger, stänga av telefon vid hemgång 

och att enbart besvara mejl under specifika tidpunkter kan bidra till att upprätthålla en balans mellan 

arbete och privatliv. 

  

En annan strategi handlade om att det ska finnas tydliga förväntningar, både gentemot sina underställda 

men också mot enhetscheferna om vad som förväntas av dem i sina respektive roller. I likhet med vad 

våra respondenter berättar om att otydliga mål kan orsaka intrång på privatlivet i form av tankar visar 

också Mellners (2015) forskning att det kan vara en orsak till obalans mellan arbete och privatliv. 

Slutligen nämnde några av våra respondenter en strategi som handlar om att ha olika bubblor för arbete 

och privatliv för att upprätthålla en balans däremellan. Denna strategi går i enlighet med 

segmenteringsstrategin som Mellner (2015) skriver om där det framkommer att så kallade 

segmenterare oftast är mer tillfredsställda med sin livsbalans. Strategin innebär att man separerar 

arbete och privatliv för att upprätthålla en balans däremellan. Utifrån våra respondenters utsagor tolkar 

vi det som att detta även är vad som upplevs hos enhetscheferna. De som uppger sig separera arbete och 

privatliv tydligt förstår vi också är mer tillfreds med sin balans mellan arbete och privatliv. 

  

”På nått vis finns det två parallella världar som jag går in och ut emellan.” 

(Respondent 2) 

  

Privatlivets inverkan på arbetslivet 

Samtliga respondenter uppgav att privatlivet tog en väldigt liten plats i arbetslivet. De ansåg att det inte 

påverkade deras prestation eller det dagliga arbetet. Enhetscheferna pratade även här om de olika 

världarna för arbete och privatliv där privatlivet var något som lämnades när arbete utfördes. De ansåg 

att privata ärenden inte hörde hemma i arbetslivet och därför undveks i största möjliga mån med 

undantag för akuta privata situationer. 

  

”Jag tänker så här att när jag kommer på jobbet då hänger jag av mig min privata 

jacka och tar på mig min jobbjacka.” (Respondent 5) 

  

Flera uppgav att privatlivet snarare hade en positiv inverkan på arbetet då exempelvis familj, vänner och 

fritidsintressen gav respondenterna energi och glädje som de sedan tog med sig in i arbetslivet. Detta 

kan tolkas i enlighet med rollexpansionshypotesen som Nordenmark (2004) skriver om. Hypotesen 

innebär att vi människor har olika roller i arbetet och privatlivet och att dessa bidrar till ett bättre 

välbefinnande då positiva upplevelser i privatlivet kan väga upp arbetslivet och omvänt. 

  

”Har jag en bra fritid så fyller jag på med energi där och det behövs verkligen för att 

orka. Så då gör det ju nytta på jobbet.” (Respondent 4) 

  

Respondenterna berättade att sociala medier och telefonanvändning var högst ovanligt. Många beskrev 

att eventuell användning skedde på raster eller luncher och att det inte påverkade deras arbetsprestation 

på något sätt. Detta kan sägas gå emot D’Abates (2005) studie där hon studerat vilka typer av privata 

ärenden som genomförs under arbetstid och varför. I studien framkom att ärenden som att skicka mejl 

och boka möten genomfördes till största del på grund av tristess. Orsaken till att privata ärenden 

utfördes visade sig också bero på att man ville skapa en bra balans mellan arbete och privatliv samt för 

att påminna sig själv om att det finns mer saker i livet än bara arbetet. Även Paulsen (2001) menar att 

orsaker till privata ärenden under arbetstid är att vid hög arbetsbelastning bidrar dessa aktiviteter till 

en känsla av frihet. Det blir ett sätt att hantera den höga arbetsbelastningen och skapa ett “andrum”. Det 
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våra respondenter nämnde var dock att privata ärenden kunde genomföras på arbetstid då det 

underlättade att anpassa sig efter eventuella barns aktiviteter samt att komma i kontakt med till 

exempelvis läkare som kan vara svåra att nå utanför kontorstid. Vår tolkning av respondenternas 

upplevelser är att privata ärenden trots allt förekommer, om än i liten utsträckning.  

  

Då respondenterna inte upplevde några större problem med privatlivets inverkan på arbetslivet fanns 

svårigheter att peka på konkreta åtgärder vid eventuella framtida problem. Skulle problem uppstå kring 

detta uppger respondenterna att de i ett första läge skulle försöka lösa det själva tillsammans med 

anhöriga. Privatlivets inverkan på arbetslivet kan också handla om problematik kring relationer, 

sjukdomar eller ekonomi. För att då skapa en förståelse hos kollegor och chefer för ett eventuell 

avvikande beteende nämns öppenhet och ärlighet som en strategi bland enhetscheferna. 

Respondenterna tror att denna transparens gör det lättare för chefer och kollegor att förstå och därefter 

hantera den uppkomna situationen. 

  

Hälsa 

Vi bad enhetscheferna berätta vad god hälsa innebar för dem. Definitioner som framkom var främst; 

fysiskt och psykiskt välmående, en jämn arbetsbelastning och att ha en balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Vidare förknippades god hälsa med tid för återhämtning och vila samt att man kände sig pigg 

och glad. Just återhämtning är också något som Mellner (2015) menar är en viktig faktor för att ha en 

bra balans mellan arbete och privatliv. Ett återkommande tema bland respondenterna var att hälsan det 

senaste året varit god men upplevelsen av mindre bra hälsa framkom också. Främst rörde det sig då om 

hög stress, svårigheter att koppla bort jobbet utanför arbetstid samt en känsla av oro. 

  

”Dom här topparna och dalarna som vi har ganska ofta blir väldigt påfrestande under 

korta perioder och då kan man ju bli väldigt stressad och må dåligt i omgångar. Att 

vi har hög arbetsbelastning förväntas ju nästan av oss.” (Respondent 1) 

  

Gällande fysisk hälsa uppgav sig inte någon enhetschef ha problem orsakade av arbete eller privatliv, 

däremot framkom att den psykiska hälsan kunde påverkas av hur relationen mellan arbete- och privatliv 

såg ut. Orsakerna till detta var främst knutna till arbetet där det var något som följde med in i privatlivet 

vid exempelvis tuffa situationer med personalen, brukare eller anhöriga. De uppgav att det fanns 

problematik med att släppa tankarna och att det ledde till stress, frustration och sömnsvårigheter som 

återkommande problem. Viktigt att poängtera är att dessa besvär inte var något ständigt närvarande 

utan kunde upplevas under vissa perioder beroende på vad som hände i verksamheten. Den vanligaste 

orsaken till sömnsvårigheter är stress som kan visa sig genom att man lätt fastnar i negativa tankar, har 

humörsvängningar och väljer bort fritidsaktiviteter och sociala kontakter med släkt och vänner 

(Bengtsson, 2013). Mellner (2015) uppger också att gränslöshet i tid och rum, dvs. att man jobbar vid 

olika tidpunkter och platser, kan få som konsekvens att tankar på arbetet ständigt följer med vilket kan 

leda till stress och sömnsvårigheter. 

  

”Att vara enhetschef är i många avseenden ett jättekul jobb, men det är ett tufft jobb. 

Jag har haft problem med min sömn för jag inte kan släppa jobbet.” (Respondent 7) 

  

Tidigare forskning visar att goda relationer på arbetsplatsen gör det lättare att upprätthålla balansen 

mellan arbete och privatliv (Sturges, 2012). Detta genom att man kan ta hjälp av sina kollegor vid hög 

arbetsbelastning och att man kan undvika onödiga konflikter med varandra. Detta går i enlighet med 

det enhetscheferna har uttryckt gällande relationer på arbetsplatsen. De flesta var nöjda med den 

stöttning och det samarbete som sker kollegor emellan. En något avvikande upplevelse som framkom i 

intervjuerna var att vissa upplevde att enhetscheferna la väldigt mycket fokus på sin egen verksamhet 

och drog sig för att be om hjälp.  

  

”Alla är som små egna företagare. Vi är inte så införstådda med vad alla jobbar med 

just nu.” (Respondent 6) 
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”Jag skulle säga att det finns ett bra stöd så, men sen är det också så att alla har en 

väldigt hög arbetsbelastning så man kanske kan få mer teoretisk hjälp om ni förstår 

vad jag menar...alla kanske inte har tid och utrymme att fysiskt delta på ett möte eller 

följa med på ett ärende.” (Respondent 7) 

 

Något som också framkom var att upplevelsen av spontan respons och stöttning skilde sig åt beroende 

på hur enhetscheferna var placerade rent fysiskt. Under intervjuerna framkom att enhetscheferna 

arbetade i team om cirka 3-4 personer och där enhetscheferna delade gemensamma kontor upplevdes 

en mer spontan och snabb dialog mellan varandra. Det fanns en delad syn på hur relationen till 

kollegorna påverkade balansen mellan arbets- och privatliv. Vissa ansåg att en god relation till 

kollegorna var en viktig del av balansen för att kunna ventilera saker och ställa upp för varandra. Genom 

att höra hur andra tänker både gällande arbetsuppgifter och tillgänglighet utanför arbetet så kunde 

enhetscheferna diskutera och reflektera kring sitt eget förhållningssätt. En del respondenter kunde inte 

se någon koppling alls mellan relationen till kollegorna och sin balans mellan arbete och privatliv. 

  

Trots att enhetscheferna överlag ansåg att deras hälsa var god reflekterade de över åtgärder vid 

eventuella problem. När det kommer till den fysiska hälsan uppgav respondenterna träning, ergonomisk 

arbetsanpassning, micropauser och vikten av att signalera problem i tid som möjliga åtgärder. Angående 

den psykiska och sociala hälsan framkom åtgärdsförslag som samtalsstöd via företagshälsovården som 

en insats utöver stöttning från vänner och familj. Många uppgav sig dock vilja lösa problematik med den 

psykiska och sociala hälsan på egen hand. 

 

Organisatoriska verktyg 

Stöd från organisationen är någonting som samtliga enhetschefer upplevde fanns. De flesta nämnde 

företagshälsovården och andra stödfunktioner inom organisationen som till exempel “Arbetsmiljö och 

Hälsa”. Det framkom i någon enstaka intervju att administrativt chefsstöd finns att utnyttja. Vid vidare 

efterforskning visade det sig att nyttjandet av detta stöd varierade och att ett fåtal enhetschefer inte hade 

något stöd alls. Utöver redan nämnda åtgärder framkom förslag på insatser som exempelvis avlastning, 

hjälp med prioritering och stöttning av närmsta chef för att underlätta att ha en tillfredsställande balans 

mellan arbete och privatliv. Respondenterna upplevde alltså att stöd fanns från organisationen men att 

det var upp till individerna själva att signalera och våga be om hjälp vid behov. Detta överensstämmer 

med Mellner (2015) som skriver att mycket av ansvaret för att uppnå en bra balans mellan arbete och 

privatliv ligger på individerna själva. 

  

Att arbetsgivare prioriterar och hjälper sina anställa med att uppnå en tillfredsställande balans är något 

som Stankiewicz et. al (2014) ser som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Forskarna ser balansen 

mellan arbete och privatliv som något som inte enbart berör individen, utan nämner hur viktigt det är 

för arbetsgivaren att medarbetarna upplever en balans. Studien visar att för att underlätta detta kan 

arbetsgivaren erbjuda flexibilitet i arbetstider samt rådgivning vid upplevd stress eller utbrändhet. Även 

hjälp med sjukvård och friskvård var faktorer som Stankiewicz et. al (2014) framhöll som något som kan 

påverka balansen mellan arbete och privatliv i positiv riktning. Samtliga saker som nämnts är något som 

också framkommit av respondenterna som viktiga faktorer för att uppnå en balans mellan arbete och 

privatliv. Detta gör att vi kan tolka respondenternas upplevelse av organisatoriska verktyg i enlighet med 

tidigare forskning. 

  

En avvikande upplevelse som förekom var hur organisationen organiserar antalet underställda för 

enhetscheferna. Antal medarbetare kan variera mycket beroende på verksamhetsområde och detta 

upplevdes som orättvist och ojämnt fördelat. Här sågs en förbättringsmöjlighet i att se över antalet 

underställda för varje chef. 

  

”Har man rätt antal personal så hinner man liksom jobba med det under sin arbetstid 

som det är tänkt.” (Respondent 2) 



15 
 

 

Under intervjuerna framkom fler förbättringsmöjligheter kring de organisatoriska verktygen för att 

underlätta balansen mellan arbete och privatliv för enhetscheferna. En bättre framförhållning gällande 

förändringar som ska implementeras önskades av respondenterna för att kunna sätta sig in i rådande 

situation, förbereda och eventuellt utbilda de anställda. Ett annat förslag som kom upp var att i 

introduktionen för enhetschefer få mer information kring hur arbetet som enhetschef ska läggas upp 

och prioriteras. Även mer utbildning i hur enhetscheferna ska hantera sin egen arbetsmiljö är något som 

önskas för att undvika framtida ohälsa. Parris et.al (2008) visar att organisationer bör lägga mer fokus 

på att öka individers medvetenhet om fördelarna med att ha en balans mellan arbete och privatliv, 

samtidigt som de praktiska verktygen måste prioriteras för att nå en långsiktig lösning. Chefer behöver 

mer praktiska verktyg för att kunna hantera sin egen arbetsmiljö och inte enbart sina underställdas där 

fokus annars lätt hamnar. 

  

”Tips och förebygga att man inte går in i väggen eller….för det är ju lätt, så är det ju, 

det kan du ju liksom lätt göra när man jobbar med det här. Det finns alltid folk som 

gör det och hur man ska hantera det, få verktyg för det från början.” (Respondent 8) 

 

 

 

Diskussion 
Syftet med studien har varit att ta reda på hur enhetschefer inom Umeå Kommun upplever relationen 

mellan arbete och privatliv i förhållande till sin upplevda hälsa. I detta avsnitt diskuterar vi de 

huvudsakliga resultaten och sätter det i relation till tidigare forskning och egna tankar. Därefter 

diskuteras det metodologiska tillvägagångsättet kritiskt och avslutningsvis presenteras förslag på vidare 

forskning. 

 

Resultatdiskussion 

I intervjuerna framkommer att enhetschefernas förutsättningar skiljer sig åt. Det varierar i både 

erfarenhet, antal underställda och verksamhetsområde. En röd tråd som vi kan se är att ålder och 

erfarenhet verkar vara en viktig faktor för hur enhetscheferna upplever relationen till arbete och 

privatliv. De yngre och med mindre erfarenhet tenderar att uppleva ett större intrång på sitt privatliv då 

de har svårigheter att släppa tankar och händelser från arbetet. Vi tolkar det som att de i högre 

utsträckning upplever sig stressade och mer prestationsinriktade till följd av att de är nya i sin roll och 

därtill vill göra ett bra jobb. 

  

Enhetscheferna uttryckte sig i mycket positiva ordalag kring möjligheten till flextid. De upplevde att 

arbetstiderna kunde styras efter individuella behov. De flesta enhetschefer angav sig jobba strax över 40 

timmar i veckan men strävade efter att i lugnare perioder ta ut flexledighet för att på så sätt balansera 

sitt flexkonto och därmed få återhämtning. Enhetscheferna uppgav att de i liten utsträckning arbetade 

hemifrån. Detta på grund av att man ville separera arbete och privatliv men också som en konsekvens 

av att åtkomsten till vissa system var begränsad. Separationen mellan arbete och privatliv är något som 

Mellner (2015) benämner som segmenteringsstrategin. Vi tror att den begränsade möjligheten till jobb 

hemmavid kan vara positivt på så sätt att man “tvingas” åka till kontoret för att utföra arbete och att det 

då hjälper till att skapa separata miljöer och gränser mellan arbete och privatliv. Möjligheterna till att 

utföra ett bra verksamhetsnära ledarskap tror vi också ökar markant då enhetscheferna faktiskt befinner 

sig på arbetet och finns tillgängliga. 

  

Trots att respondenterna anger att hemarbete utförs i liten omfattning kan vi se en viss motsägelse i att 

de faktiskt ger konkreta beskrivningar av när de exempelvis på sin fritid utför eller förbereder arbete. 

Detta anger enhetscheferna inte som ett problem utan som del i att utföra ett bra arbete. En annan viktig 

aspekt gällande att arbeta hemifrån handlar om att vissa enhetschefer gör det för att sänka stressnivån 

och känna ett lugn inför kommande vecka. De vittnar om att de förbereder arbetsuppgifter hemma för 
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att slippa känna sig oroliga och stressade på arbetet. Att detta utförs på eget initiativ och inte räknas 

med i ordinarie arbetstid är något vi ser som ett eventuellt framtida problem. Detta kan lyftas till ett 

samhälleligt perspektiv då vi upplever att första linjens chefer har ett stort ansvar i kombination med 

hög arbetsbelastning och att det i förlängningen riskerar att leda till ohälsa i form av exempelvis 

utbrändhet, utmattningssyndrom eller depression. Våra respondenter ger inte uttryck för att ligga i 

riskzonen men vi ser det som en viktig fråga att jobba förebyggande med. 

  

När respondenterna berättar hur de ser på tillgänglighet utanför arbetstid nämner de att deras roll som 

chef pågår dygnet runt och att de därför kan känna en typ av ansvar att finnas tillgängliga. Däremot 

strävar alla efter att inte ständigt finnas tillgängliga för sina medarbetare då de endast har arbetstid 40 

timmar i veckan. Det framkommer att det finns enhetschefer som känner att de alltid måste vara 

tillgängliga och då också tar med sig arbetstelefonen hem. Respondenterna menar att förhållningssättet 

till detta handlar om att göra ett individuellt val och ställningstagande där de exempelvis lämnar 

telefonen på arbetet och är tydliga mot sina underställda gällande när de vill bli kontaktade. Tänkvärt 

här anser vi vara att individer kan hantera denna individuella valfrihet på olika sätt - vissa utan 

svårigheter medan andra tampas med att våga sätta gränser och som eventuellt kan behöva stöd i detta. 

Trots att mycket ansvar ligger på individen bör också organisationen vidta åtgärder för att underlätta 

balanseringen mellan arbete och privatliv. Stankiewicz et al. (2014) menar att organisationen också har 

ett ansvar och att det finns åtgärder, som exempelvis rådgivning vid upplevd stress, som organisationen 

kan vidta för att hjälpa sina medarbetare. Vi ser det viktiga i att som organisation stötta sina 

medarbetare till en hälsosam balans mellan arbete och privatliv, då det också kan gynna organisationen 

i form av nöjda medarbetare som presterar bättre och bidrar till lönsamhet och utveckling.  

  

Det framkom tydligt att tankar på arbetet som togs med in i privatlivet var vanligt bland våra 

respondenter i perioder. Mellners (2015) forskning visar att problematik med att stänga ute tankar på 

arbetet kan leda till sömnsvårigheter, trötthet och stress. Vi tolkar det som att så länge problemen inte 

är långvariga och när möjlighet till återhämtning mentalt finns så verkar detta vara hanterbart för 

enhetscheferna. Vi tror att det kan bli ett problem om dessa intensiva perioder blir allt för täta och långa. 

Vi ser också risker hos individer som tenderar att bli väldigt emotionellt påverkade av arbetet och där 

ett fungerande stöd saknas. En parallell kan dras till begreppet samvetsstress som Juthberg (2008) 

skriver om. Att känna sig otillräcklig, både i arbetslivet och privatlivet tror vi är en del av mångas vardag 

idag. Enhetscheferna som kan anses ha en utsatt position sett till att hantera personal, brukare, anhöriga 

och samtidigt anpassa sig efter överordnade beslut tror vi kan uppleva en samvetsstress. Detta då många 

individers behov ska tillgodoses, både i arbetslivet men också privat. Enhetscheferna upplever i 

dagsläget att det finns organisatoriskt stöd att få vid behov men respondenterna poängterar att det ligger 

på dem själva att faktiskt signalera och våga be om hjälp och att det ibland kan vara svårt. Vi tror att det 

som kollega eller anhörig kan vara svårt att upptäcka dessa problem. Detta tror vi många organisationer 

kan relatera till och behöva arbeta med för att med gedigen kunskap kunna upptäcka dessa individer i 

tid. 

  

Enhetscheferna upplever svårigheter med att vara sjukfrånvarande som en följd av den höga 

arbetsbelastningen och att ingen direkt ersättare finns som kan ta över arbetsuppgifterna. Här kan en 

likhet ses i en studie utförd av Mellner (2015) där respondenterna också kände sig oersättliga vid 

sjukdom och att det var en anledning till ett gränslöst arbete. En intressant parallell kan dras till känslan 

av att vara ledig hos enhetscheferna. Där framkommer också att ersättare är en viktig faktor för att 

kunna känna sig helt ledig. Denna känsla uppstår främst vid sammanhängande ledigheter och att någon 

då har tagit över ansvaret för arbetsuppgifterna. Likt en av våra respondenters uttalande om att arbetet 

ska hinnas med under ordinarie arbetstid ser vi det viktiga i att arbetsbelastningen anpassas och justeras 

så att enhetscheferna kan gå hem för dagen och känna sig lediga samt att vid sjukdom inte känna behovet 

av att gå till arbetet. Här ser vi också en förbättringsmöjlighet i att se över antalet underställda för varje 

enhetschef, detta för att enhetscheferna ska hinna med arbetet under ordinarie arbetstid och kunna 

känna sig lediga vid arbetsdagens slut.  
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Enhetscheferna beskriver hur beslut ofta kommuniceras med dålig framförhållning och kort varsel. Det 

ligger sedan på dem att implementera detta även om en motivering till förändringen ibland saknas. 

Detta kan få som konsekvens att enhetscheferna får svårt att övertyga sina medarbetare då de inte själva 

känner sig trygga i det som ska ske. Utifrån vad som framkommit i intervjuerna ser vi en 

förbättringsmöjlighet i att ha bättre framförhållning vid förändringar då vi tror att enhetschefernas 

arbete skulle underlättas när mer tid finns till förberedelse och genomförande. Vid förändringar, oavsett 

organisation, anser vi att det är oerhört viktigt med framförhållning för att förbereda och få med sig sina 

medarbetare i förändringen. 

  

Respondenterna nämner flertalet strategier för att kunna balansera arbete och privatliv vilket de flesta 

också anser sig kunna göra. Det framkom bland annat strategier som att klargöra förväntningar på sig 

själva och sina medarbetare, prioritera arbetsuppgifter och försöka att ha luft i schemat. En aspekt som 

vi tror kan ha påverkat hur våra respondenter ser på relationen mellan arbete och privatliv är hur 

samhället ser ut idag. Det är “inne” att ha mycket att göra och gränserna mellan arbete och privatliv har 

blivit mer otydliga. Därför kan denna gränslöshet ses som något normalt eller eftersträvansvärt trots att 

det även kan få negativa konsekvenser. Till följd av stress och hög arbetsbelastning har ohälsan ökat 

bland befolkningen i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2016-05-10). Kan denna obalans mellan arbete och 

privatliv vara en bidragande orsak till det?  

  

Väl fungerande relationer är en viktig del i balansen mellan arbete och privatliv. Enhetscheferna 

beskriver att de ibland kan uppleva att deras privata relationer påverkas av arbetet i form av exempelvis 

humörsvängningar, lägre energinivå samt ett minskat socialt liv. Även om detta inte är ett bestående 

problem bland enhetscheferna anser vi att det är ett viktigt område att kontinuerligt arbeta med för 

Umeå Kommun och andra organisationer. Detta för att få individer i balans och kunna utnyttja deras 

kompetens på bästa sätt för att gynna både organisation och individ. När respondenterna berättar om 

hur deras privata relationer påverkar arbetslivet nämner de främst en positiv inverkan där vänner och 

familj ger energi som sedan tas in i arbetslivet. Denna fråga kan dock analyseras från ett annat 

perspektiv. Respondenterna uppger att privatlivet inte påverkar arbetslivet samtidigt som tidigare 

forskning visar att det privata livet faktiskt tar en stor del i arbetslivet genom användandet av exempelvis 

sociala medier (D’Abate, 2005). Vi tror här att det kan ha framkommit en något förskönad bild gällande 

privatlivets inverkan på arbetslivet i form av exempelvis mobilanvändande och privata ärenden. Detta 

framträder då vi har satt delar av vårt resultat i relation till helheten och sett att vissa delar varit 

motsägelsefulla och inte passat in i helheten. D’Abate (2005) diskuterar hur privata ärenden kan fungera 

som en snabb belöning under arbetsdagen och som en strategi för att hantera balansen mellan arbete 

och privatliv. Med denna forskning samt egna erfarenheter som utgångspunkt tror vi att privata ärenden 

är en del av många människors arbetsliv. Detta då det ger en paus från arbetet men det kan också handla 

om ett mobilanvändande som ger oss snabb respons och bekräftelse. Den här typen av pauser kan 

möjligtvis bli oreflekterade rutiner och någonting som då ses som normalt på arbetsplatsen. En annan 

orsak till en eventuell förskönad bild tror vi kan vara att det kan vara svårt att erkänna för sig själv att 

privata aktiviteter faktiskt pågår under arbetstid.  

  

Relationerna till kollegorna upplever enhetscheferna vara bra. Goda relationer är någonting som Sturges 

(2012) visat vara en viktig faktor för att upprätthålla en balans mellan arbete och privatliv då risken för 

stora konflikter minimeras samt att samarbetet vid hög arbetsbelastning ökar. Enhetscheferna hade 

olika syn på samarbete kollegor emellan, delvis beroende på den fysiska placeringen. De enhetschefer 

som delade arbetsrum upplevde en snabb och smidig kommunikation mellan varandra trots att stödet 

främst vara av teoretiskt slag då det inte fanns tid eller möjlighet till att praktiskt stötta eller assistera 

en kollega. Vi ser att lösningen där enhetscheferna sitter gemensamt och kan ta hjälp av varandra samt 

kommunicera på ett enkelt sätt är väldigt positiv. Vi anser att det skulle kunna fungera inom fler 

områden på Umeå kommun men också inom andra organisationer. Detta i kombination med en 

balanserad arbetsbelastning tror vi skulle göra att stödet kollegor emellan skulle fungera ännu bättre. 
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Enhetscheferna upplever att det finns stöd från organisationen att få i form av exempelvis 

företagshälsovård och från stödfunktionen “Arbetsmiljö och Hälsa”. Ytterligare stöd önskas i form av 

hjälp med avlastning, prioritering och ökad stöttning från närmsta chef. Ett återkommande tema i 

svaren från våra respondenter var att mycket av ansvaret trots allt låg på dem själva och att de måste 

våga be om hjälp vilket även är något som Mellner (2015) kommit fram till är en avgörande del i att 

balansera arbete och privatliv. Ett organisatoriskt stöd som finns är chefsstöd som är en administrativ 

resurs som vi ser inte verkar nyttjas av samtliga enhetschefer. Vi tror att det kan vara bra att som 

arbetsgivare belysa och erbjuda denna möjlighet till hjälp och stöd för att underlätta för de enhetschefer 

som behöver det. Det kan vara bra att se över strukturer och rutiner kring hur chefsstödet kan användas 

då respondenterna sällan nämner just det. Hur detta marknadsförs är inte helt tydligt för oss men vi 

tänker att det är viktigt med marknadsföring. Det skulle kunna ske på t.ex. arbetsplatsträffar, vid 

introduktion av nyanställda, samt vid perioder av hög arbetsbelastning för att underlätta arbetet och i 

slutändan bidra till att förenkla balanseringen av arbete och privatliv för enhetscheferna.   

 

Denna studie kan ses som analytiskt generaliserbar där resultatet kan ge vägledning för vad som kan 

hända i liknande situationer där förhållandena ser ungefär likadana ut. Det resultat som vår studie visar 

på skulle kunna vara till hjälp om en studie rörande relationen mellan arbete och privatliv skulle utföras 

någon annanstans där förhållandena och omständigheterna såg ut på ett liknande sätt (Westlund, 2015). 

En situerad generalisering är också möjlig då läsaren av vår studie kan bli medveten om beteenden och 

fenomen som denne inte varit medveten om tidigare, exempelvis rollkonflikter eller en medvetenhet om 

tiden som går åt till privata ärenden under arbetstid. Resultaten vi har visat på kan passa in i andra 

sammanhang och kan kännas igen i andra situationer. Det handlar i slutändan om en 

användargeneralisering där läsaren avgör vad eller om resultatet kan användas på någon annan 

liknande situation.  

  

Syftet med studien har varit att undersöka hur enhetscheferna på Umeå Kommun upplever relationen 

mellan arbete och privatliv i förhållande till sin upplevda hälsa. Sammanfattningsvis ser vi att för 

enhetscheferna är möjligheten till flextid en oerhört viktig beståndsdel i att kunna balansera arbete och 

privatliv och för att kunna hantera variationen i arbetsbelastningen. Enhetscheferna pratar i stor 

utsträckning om arbete och privatliv som två separata världar men vår övergripande tolkning är att de 

flesta respondenter, i enlighet med Campbell (2000) trots allt är gränsöverskridare till viss del. Vi anser 

det vara en svår distinktion att göra då samhället, med tillhörande struktur, kultur och teknik gör att 

gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut allt mer. Sett till hälsoaspekten upplever våra 

respondenter till största del inte att relationen mellan arbete och privatliv påverkar deras hälsa i negativ 

bemärkelse. Det framkommer dock problematik rörande stress, sömnsvårigheter och asocialitet som i 

framtiden kan bli ett eventuellt problem. Vi ser därför vikten av att som arbetsgivare visa att man tänker 

på att arbeta med balansen mellan arbete och privatliv för att få välmående medarbetare och därmed 

kunna behålla dem inom organisationen. Dessutom anser vi det vara en konkurrensfördel på dagens 

arbetsmarknad där många strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och locka till sig samt behålla 

sina medarbetare, detta i likhet med vad Stankiewicz et. al (2014) visar på i sin forskning. Vi ser att 

genom att ge cheferna rätt verktyg för att hantera sin egen arbetsmiljö och inte enbart sina underställdas 

kan det också bidra till en ökad konkurrensfördel i form av nöjda medarbetare. Även Parris et.al (2000) 

uppger vikten av att erbjuda cheferna verktyg för att hantera sin egen arbetsmiljö. De anser också det 

vara viktigt att de som är överordnade enhetscheferna finns som ett stöd och uppmuntrar cheferna till 

att sträva efter en balans mellan arbete och privatliv. Detta för att organisationens långsiktiga mål lättare 

kan uppnås med en välmående personal.  

 

Vår studie bidrar till forskningsfältet genom att vi har fokuserat på relationen mellan arbete och privatliv 

sett utifrån båda riktningarna. Vår studie bidrar också till det pedagogiska kunskapsområdet genom att 

resultatet kan användas som en utgångspunkt för att få förståelse för hur människor, till följd av normer, 

värderingar och olika processer, agerar och reagerar i situationer som rör relationen mellan arbete och 

privatliv.  
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Metoddiskussion 

Hermeneutiken har som tidigare nämnts varit vår utgångspunkt för att förstå respondenternas 

upplevelse av relationen mellan arbete och privatliv vilket vi anser har varit ett bra verktyg i vår studie. 

Detta för att en central del handlar om att tolka förstå och förmedla våra respondenters utsagor. 

Hermeneutiken har också hjälpt oss i vårt tolkningsarbete då vi haft en emotiv öppenhet, använt vår 

förförståelse samt tolkat enligt del- och helhetsprincipen.  

 

Vårt urval är något som vi reflekterat över och där vi sett förbättringsmöjligheter. Ett alternativ hade 

varit att göra ett målstyrt urval och intervjua fler respondenter från olika verksamhetsområden och med 

olika bakgrunder. Detta för att få en tydligare och fylligare bild av enhetschefernas upplevelser sett till 

hela arbetsgivaren Umeå Kommun. Att vi istället gjorde en typ av snöbollsurval berodde på att vi fick 

kontakt med en verksamhetschef och på så sätt var inte alla organisationens verksamheter 

representerade. Vi har trots allt olika verksamheter representerade i vår urvalsgrupp om än med en 

ojämn fördelning. Med tanke på tidsperspektivet och tidpunkten för studien anser vi vårt urval vara 

acceptabelt för att få en generell uppfattning kring upplevelsen av vårt ämnesområde. Vidare fick våra 

respondenter information om studien från deras chefer och även detta är något som vi reflekterat över 

och ser förbättringsmöjligheter kring. Vi kunde själva ha skickat ut informationsbrev personligen till 

respondenterna där vi förklarade mer ingående om studien. För att ändå säkerställa att alla tagit del av 

de fyra forskningsetiska kraven var detta något som togs upp vid respektive intervjutillfälle. 

  

När det kommer till genomförandet av intervjuerna ser vi det som fördelaktigt att vi kontrollerade 

frågorna med utomstående personer samt genomförde en pilotstudie med en enhetschef. 

Genomförandet av pilotstudien och kontrollen med de utomstående påverkade oss positivt i rollen som 

intervjuare genom att vi fick en uppfattning om ungefärlig tidsåtgång men även en ökad trygghet för 

vårt intervjuformulär. Att respondenterna själva fick bestämma vart och vid vilken tidpunkt intervjun 

skulle genomföras är också det något som vi ser som fördelaktigt. Detta anser vi kan ha påverkat 

respondenterna positivt då alla intervjuer hölls i anslutning till deras arbetsplats vilket uteslöt extra 

transporttid för enhetscheferna att ta sig till intervjun men framförallt att arbetsplatsen är en trygg miljö 

för respondenterna. En annan reflektion kring val av intervjuplats är att om intervjuerna genomförts 

hemma hos respondenterna så hade möjligen utfallet varit annorlunda. I hemmiljö anser vi att 

respondenterna kanske hade gett oss andra svar då miljön kan påverka vart fokus hamnar gällande 

tankar och reflektioner kring arbete och privatliv. Vi anser dock att det aktuella sinnestillståndet hos 

enhetscheferna då intervjuerna hölls har haft störst inverkan på svaren. Allt ifrån situationen i 

verksamheten till privata angelägenheter kan ha påverkat hur våra respondenter upplever balansen 

mellan arbete och privatliv just vid intervjutillfället.    

  

Att vi båda har medverkat vid intervjutillfällena ser vi både som en fördel och en nackdel. Det positiva 

vi ser är att vi kunnat hjälpa varandra att ställa följdfrågor och att båda vid tolkningen av materialet har 

kunnat bidra med sina upplevelser och minnen från intervjuerna. Detta har gjort det lättare att tolka 

dunkla tecken som inte direkt framkommit under intervjuerna men som är en viktig del i den 

hermeneutiska tolkningsprocessen. En möjlig nackdel skulle kunna vara att respondenterna känt sig 

utsatta eller pressade i intervjusituationen till följd av att vi var två personer som iakttog och lyssnade. 

Känslan vi har fått under alla intervjuer är att det har varit en avslappnad och tillåtande stämning där 

respondenterna har känts trygga och bekväma även om detta endast är ett antagande från vår sida.  

  

Gällande analysen av materialet bedömer vi att vårt tillvägagångsätt varit utförligt och tydligt. 

Anteckningarna och sammanfattningarna som skrivits under och efter intervjuerna är något som gjort 

att vi minskat risken för missförstånd. Dessa tillsammans med transkriberingarna, som vi gjorde 

ordagranna och i nära anslutning till intervjuerna, anser vi har utgjort ett bra material för analys. Att vi 

vid analysen av vårt material läst igenom transkriberingarna ett flertal gånger, både med ett induktivt 

och senare deduktivt synsätt är något vi ser som viktigt i och med vår hermeneutiska utgångspunkt för 

att tolka, förstå och förmedla respondenternas utsagor. Vi har alltså både läst materialet 

förutsättningslöst och inkännande för att se vad texten säger. Vi har sedan med utgångspunkt från syfte 
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och frågeställningar läst materialet på nytt. Under hela analysprocessen har vi haft användning av de 

ordagranna transkriberingarna där vi även inkluderat känslor som skratt vilket varit betydelsefullt för 

hur vi slutligen har tolkat resultaten. Att vi alltid har varit medvetna om och använt oss av vår 

förförståelse är något som vi anser varit positivt för vårt resultat då vi reflekterat över våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter som kan påverka studien i någon riktning. Slutligen har vi också, som 

nämnts tidigare, läst delar av vårt material och jämfört med helheten och därmed tagit hänsyn till del- 

och helhetsprincipen. Att vi under processen varit observanta på detta har varit viktigt och hjälpt oss att 

slutligen göra en mogen tolkning. 

  

Förslag på vidare forskning 

Vår strävan med studien har varit att visa på båda perspektiven gällande relationen mellan arbete och 

privatliv. Det finns sparsamt med teorier och tidigare forskning på området vilket gör att vi ser behov 

och möjligheter att fortsätta forska kring detta ämne. Med andra ord forskning kring hur arbete och 

privatliv balanseras med båda perspektiven i beaktning. Det finns många andra aspekter som kan 

forskas vidare på som kan sägas tillhöra detta område. Till exempel skulle vidare forskning kunna göras 

på flexibel arbetstid och vilka negativa effekter som kan följa av det. Hur påverkar den individuella 

friheten gällande arbetstid och upplägg av arbetet arbetstagare och organisationer? Friheten är en 

naturlig del av dagens arbetsliv men kan valfriheten också bli en belastning för individen som i 

förlängningen kan leda till ökad ohälsa? Ett annat intressant område som det finns mycket forskning 

kring men som vi inte har tagit hänsyn till i denna studie är genusaspekten. Trots att samhället blir allt 

mer jämställt kan vi ändå se strukturer som lever kvar där kvinnan förväntas, och i flera avseenden, tar 

det större ansvaret för hemmalivet - främst bland heterosexuella par. Därför anser vi att det hade varit 

intressant att göra en liknande studie med inriktning på könets betydelse för hur upplevelsen av 

balansen mellan arbete och privatliv ser ut. 

 

Författardeklaration 

Under hela studien har vi haft en mycket jämn ansvarsfördelning. Vi har delat lika i samtliga delar då vi 

exempelvis har hållit i lika många intervjuer, delat lika på transkriberingen samt gjort kodning och 

tolkning av materialet tillsammans. Vi har samarbetat mycket bra under hela perioden då vi genom olika 

personliga styrkor har kompletterat varandra bra. Vi har tillsammans drivit arbetet med uppsatsen 

framåt och kan blicka tillbaka på ett roligt, stöttande och väl fungerande samarbete.   
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Bilaga 1  

 

Intervjuformulär 

De fyra etiska forskningsprinciperna  

 

- Information om studiens syfte  

- Anonymitet  

- Frivilligt deltagande  

- Vad materialet kommer användas till (enbart denna studie)  

 

Bakgrundsfakta om intervjuperson 
 

1. Hur länge har du jobbat som enhetschef? 

 

2. Hur många medarbetare har du under dig? 

 

3. Kan du beskriva, i korthet, hur en vanlig dag ser ut för dig som enhetschef?   

 

Tid och Rum  
    

Arbetsliv  Privatliv 

 

1. Finns möjligheten till flexibelt arbete i din roll som enhetschef? På vilket sätt?  

  

2. Hur upplever du att flexibiliteten i ditt arbete fungerar?  

 

3. Hur många timmar jobbar du en normal arbetsvecka?  

 

4. Om över 40 timmar, upplever du det som ett krav från arbetsgivaren? 

 

5. Var utför du ditt arbete till största del? (hemma, kontoret, ute i verksamheten osv) 

 

6. Om du jobbar hemifrån, uppskattningsvis hur många timmar i veckan innebär det? 

 

7. Hur ser du på tillgänglighet även utanför arbetstid? Upplever du det som ett krav? 

 

8. Upplever du att du upptas av tankar på arbetet även utanför arbetstid? Om ja - upplevs det 

som ett problem för dig? 

 

9. Kan du beskriva när du känner dig som mest ledig? 

 

10. Vad är det som gör att du känner dig ledig? 

 

11. En annan typ av frånvaro, kan du vara sjuk när du är sjuk? 

 

12. Kan du ge exempel på om, och i så fall när, arbetslivet gör intrång på ditt privatliv? 

 

 



 

 

 

 

Privatliv  Arbetsliv 

 

1. En del menar att privatlivet tar allt större plats i arbetslivet- Vad är din erfarenhet av det?( 

Sociala medier, privata telefonsamtal osv)  

 

2. Kan du ge exempel på när det sker? 

 

3. Hur upplever du att ditt privatliv påverkar det dagliga arbetet/din prestation på jobbet? 

 

 

Hälsa  
 

1. Vad är god hälsa för dig?  

 

2. Hur skulle du beskriva din hälsa det senaste året? 

 

Beskriver Världshälsoorganisationens definition av hälsa som vi utgått ifrån vid utformning av 

frågeformuläret.  

 

Fysisk hälsa 
 

1. Om du tänker på balansgången som sker mellan arbets- och privatliv - hur tror du att den 

påverkar din fysiska hälsa?  

 

2. Om problem finns, vad skulle kunna göra din fysiska hälsa bättre? (Vad kan du göra och 

vad kan organisationen göra?) 

 

Social hälsa 
 

1. Kan du beskriva hur samarbete och stöttning mellan dig och dina kollegor ser ut?  

 

2. Hur skulle du beskriva att relationen till dina kollegor påverkar dig och ditt sätt att 

balansera ditt arbets- och privatliv? (Balans = ej 50/50 utan vad som fungerar 

tillfredsställande för dig.) 

 

3. Hur upplever du att dina relationer utanför arbetet påverkas av ditt arbetsliv? 

 

4. Om vi tänker tvärtom - Hur upplever du att dina privata relationer påverkar ditt arbete? 

 

5. Om problem finns, vad skulle kunna göra din hälsa bättre? (Vad kan du göra och vad kan 

organisationen göra?)  

 

Exempel på social hälsa: Socialt stöd, sociala nätverk, barn och vuxenkontakter 

 

 

 

 



 

Psykisk hälsa 

 

1. Hur upplever du att relationen mellan arbets- och privatliv påverkar hur du mår rent 

psykiskt? 

 

2. Om problem finns, vad skulle kunna göra din psykiska hälsa bättre? (Vad kan du göra 

och vad kan organisationen göra?)  

 

Exempel på psykisk hälsa: Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin 

tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i 

samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar. Stress, svårt att släppa 

tankar på jobb, ångest, nedstämdhet.  

 

Organisatoriska verktyg  

 

1. Upplever du att stöd finns från organisationen för att underlätta att ha en tillfredsställande 

relation mellan arbets- och privatliv? (båda hållen) 

 

2. Är relationen mellan arbete- och privatliv ett ämne som diskuteras på din arbetsplats? 

 

3. Berörs det i någon form av utbildning/APT/introduktioner för nyanställda? 

 

4. Ser du några förbättringsmöjligheter i detta arbete? 

 

5. Upplever du att du måste agera som en förebild till följd av din chefsposition i arbetet 

med förhållandet mellan arbete och privatliv? Om ja, press eller strategi? 

 

Individuella strategier 

 

1. Gör du något själv för att hitta en tillfredsställande relation mellan arbete och privatliv 

som fungerar för dig? 

 

2. Hur agerar du om relationen mellan arbete- och privatliv ändå inte fungerar på ett 

tillfredsställande sätt?  

 

 

Fråga om vi får återkomma vid eventuella frågor? 

 

 

TACK för att du ställde upp! 

 

 

 

 

 

 

 


