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MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ATT UPPNÅ EN ARETSLIVSBALANS: 

INDIVIDERS UPPLEVELSER GÄLLANDE AVVÄGNING MELLAN ARBETE, FRITID OCH 

ÅTERHÄMTNING 

 

Rebecca Lindvall 

 

För att vara produktiv på sin arbetsplats bör rum för återhämtning finnas där arbete och fritid finner 
en balans. Denna balans kan vara komplex att finna då krav ställs på individen både på och utanför 
arbetet och det kan upplevas som ett pussel att få vardagsbitarna att gå ihop. Syftet med denna studie 
var att undersöka upplevelser hos individer i varierande arbetssituationer, hur de uppfattade sin 
egen balans mellan arbetsliv och fritid samt om det fanns något stöd från arbetsgivare till anställdas 
fritidsintressen och återhämtning och hur det vidare samverkade med de anställdas prestationer och 
hälsosituation enligt dem själva. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem deltagare och 
innehållet analyserades med tematisk induktiv analys. Resultatet visade på att återhämtning, 
motivation och stöd spelade en betydande roll för balans mellan arbete och fritid samt att arbete och 
fritid hade en samverkan på varandra där förståelse, tillit, respekt, identitet och motivation ansågs 
ha en inverkan på produktiviteten i arbetet och återhämtning på fritiden. Det diskuterades om 
arbetstagares vilja att uppfattas som en individ, stressen om att vara tidsflexibel och vikten av stöd 
på och utanför arbetet i strävan efter en hälsosam situation. Diskussionen berörde även huruvida 
arbetslivsbalans uppfattades som individuellt och berodde av situation och person.       

In order to be productive in the workplace, room for recovery should be made where work and 
leisure find a balance. This balance can be complex to find when the demands on the individual, both 
on and off the job are required and it can be experienced as a stressful puzzle to get everyday pieces 
to go together. The purpose of this study was to examine experiences of  individuals in varying work 
situations, how they perceived their own balance between work and leisure, and furthermore if it 
existed support from the employer, related to the employees' leisure activities and recovery and how 
that in its turn co-existed with employee performance and health status according to themselves. 
Semi-structured interviews were conducted with five participants and the content was analysed 
through thematic inductive analysis. The result indicated that recovery, motivation and support 
played a significant role in the balance between work and leisure. It also indicated that work and 
leisure had an effect on each other where understanding, trust, respect, identity and motivation was 
considered to have an impact on productivity at work and likewise recovery during leisure hours. 
The discussion touched the employee's desire to be perceived as an individual, the stress of being 
time-flexible and the importance of support on and off the job in the pursuit of a healthy situation. 
The discussion included whether work-life balance was perceived as individual and highlighted that 
it depended on the unique situation and person. 

 

Ett aktuellt ämne i dagens samhälle är hur vi människor ska få tid och energi till att 
förverkliga våra drömmar, säkra en stabil inkomst och försörja oss själva och vår 
familj samt må bra och ha tid för återhämtning och intressen. Inte sällan upplever vi 
svårigheter med att prestera resultatinriktat på arbetet samt att hinna med olika 
aktiviteter på fritiden. Att uppnå en balans mellan arbetsliv och fritid är en 
förutsättning för att långsiktigt kunna bidra med kvalité gällande resultat och socialt 
samspel på sin arbetsplats och för att kunna återhämta sig på sin fritid (Drobnič & 
Guillén, 2011). Psykisk stress är vanligt förekommande på jobbet och sjukfrånvaro 
från arbetet har under de senaste åren ökat, framförallt gällande psykiatriska 
diagnoser (Försäkringskassan, 2015). Organisationskulturer där anställda känner 
sig uppmärksammade och där arbetsrelationer värderas uppges prestera bättre, ge 
långsiktiga och stabila resultat samt ge underlag för en balanserad hälsosituation 
både på och utanför arbetet, med färre sjukskrivningar för de anställda (APA, 2012). 
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Trots att denna information görs tillgänglig så står ofta endast arbetets uppgifter i 
fokus samt den tid som läggs ned på dessa och det saknas ofta en hälsofrämjande 
strategi kring arbetslivsbalans. 

Människan har genom historien haft olika typer av krav på sig för att överleva och 
olika typer av hot och möjligheter till ett hälsosamt liv beroende på miljö. Idag lever 
vi i ett samhälle kantat med nya intryck och ständig information, ny teknologi och 
bärbar elektronik gör det därtill även möjligt att alltid bli nådd. Krav föreligger både 
internt och externt, från individen själv och från exempelvis arbetsgivare och familj. 
Dessa krav bör hållas i balans både tidsmässigt och emotionellt. Människan har 
ständiga krav på sig som kan utvecklas till en stress och en problematik i att fokusera 
på vad som bör prioriteras. I denna process riskerar vi att vår vardag och våra 
sysslor hamnar i en obalans, en obalans som kan ha en inverkan på vårt 
hälsotillstånd och göra att vi inte orkar prestera enligt våra förmågor. Detta 
påverkar inte enbart individen utan samhället i stort när det gäller ekonomisk, 
hälsorelaterad och social utveckling (APA, 2012). Det finns olika typer av krav inom 
olika typer av organisationer, men ett hälsofrämjande bemötande ledarskap kan ha 
en positiv effekt på långvariga resultat och anställdas hälsosituation (Eriksson, 
2013). Även samhällsekonomiska förändringar såsom nedskärningar uppges vara 
en eventuell orask till arbetsrelaterad stress och ohälsa (Åsberg et.al, 2010).  Av de 
psykiatriska sjukskrivningar som förekommer framgår det att närmare femtio 
procent benämns vara stressrelaterad ohälsa eller utmattningssyndrom, där 
arbetsrelaterad stress uppges vara den vanligast förekommande orsaken 
(Agerberg, 2015). Det diskuteras på samhällsnivå hur stressrelaterad ohälsa som 
orsakas av obalans i arbetslivet kan förbättras och det nämns att samspel med 
kollegor kan spela en stor roll gällande välmående, inte minst tillsammans med sin 
chef. Belöning benämns även vara en bidragande faktor till en hälsosam 
arbetssituation och även att inte ständigt vara kontaktbar via elektronik såsom mail 
och mobiltelefon (Wilczek, 2015). Trots att vi har tillgång till denna information 
tycks hälsa och sociala relationer hamna utanför diskussionen kring anställdas hälsa 
och även för företags hållbara vinststrategi. Diskussionen tycks ligga passiv i många 
fall där obalansen mellan arbete och fritid kräver mer uppmärksamhet och 
strategier för ett fungerande samhälle (Karlsson, Classon & Rönnberg, 2014). 

Det är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare att finna en balans mellan 
arbete och fritid för att ha en långsiktig och hälsosam strategi samt för att nå positiva 
resultat (Bengtsson & Anderson, 2014; Sjøvold, 2008). Att gå på djupet och 
undersöka individers upplevelser av fenomenet kan bidra till att se ämnet utifrån 
ett nytt perspektiv samt bidra till vidare rekommendationer utifrån ett salutogent 
perspektiv.   

Definition av begrepp   
Begreppet som i denna studie benämns som arbetslivsbalans definieras i enlighet 
med Drobnič och Guillé n (2011) béskrivning av éngélskans work-life balance (WLB) 
med en medvetenhet om att olika individer kan uppfatta uttrycket olika beroende 
på situation och individuella prioriteter. De definierar begreppet som en spänning 
som kan uppstå mellan privatliv och arbetsliv där arbetsvillkor, arbetskvalité, 
arbetssäkerhet, tidspress från arbetskrav och från familjemedlemmar och sysslor 
står mot varandra. Begreppet definieras vidare som hur individer kombinerar 
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arbete och privatliv, såsom familjeliv och att ta hand om sig själv för återhämtning 
samt att ha ett fungerande socialt liv. Begreppet arbetslivbalans har vidare en 
positiv strävan efter jämnvikt gällande sysselsättning och välmående från ett 
salutogent perspektiv. Denna definition gäller även för begreppet balans i denna 
text. 

Uttrycket krav innefattar både interna och externa krav. Med interna krav menas 
det mentala tryck en individ ställer på sig själv för att känna sig framgångsrik i 
livsprojekt som relaterar till arbete, fritid och självförverkligande. Dessa interna 
krav är påverkade av den miljö individen vistas i där kulturella aspekter spelar in 
och även av de mål individen personligen strävar efter att nå. Med externa krav 
menas de påtryckningar som ställs från personer i individens omgivning. Dessa kan 
exempelvis vara en familjemedlem som önskar att personen i fråga ska vara mer 
tillgänglig hemma, vara mer positiv eller hinna med att hämta barn tidigare från 
dagis. Det kan också gälla en chef eller kollega som önskar att personen ska prestera 
bättre på jobbet eller arbeta övertid för att få behålla sitt jobb. Det bör påpekas att 
interna och externa krav inte är fristående från varandra, utan ses påverka varandra 
i hög grad. 

Begreppet arbetsliv definieras i denna studie som den specifika arbetssituation som 
förefaller informanten. Det kan gälla en miljö i kontorslandskap, eller hemmakontor 
och arbetstiderna kan variera.  

Begreppet fritid beror av hur individen själv ser på tidsindelningen fritid. Det bör 
understrykas att begreppet fritid syftar till en tid av återhämtning. Denna 
återhämtning kan komma från vila, sportaktiviteter eller t.o.m. via arbetsuppgifter 
om personen ifråga anser detta som positivt tidsfördriv efter obligatorisk arbetstid. 
Detsamma gäller själva begreppet återhämtning, som kan ses som en aktiv eller 
passiv aktivitet individuellt sett.   

Hälsa definieras i denna studie utifrån ett salutogent perspektiv, där ett psykiskt och 
fysiskt stabilt hälsotillstånd är eftersträvansvärt. Utifrån detta perspektiv står 
psykisk och fysisk friskhet i fokus men det beaktas även att sjukdom och hälsa är två 
processer som påverkar varandra och det är därför centralt att se begreppet utifrån 
ett brett perspektiv som vidare beror av individ och situation.  

Teori                              
Nedanstående teorier har valts ut då de anses användbara för att synliggöra 
interaktionen mellan människans fritid, arbetsliv och hälsosituation. Dessa teorier 
tar upp hur människan påverkas av de krav som ställs både från oss själva i relation 
till arbetsliv och fritid samt från sociala relationer och modern teknologi samt 
trender. Teorierna belyser vidare hur centralt det är att finna en balans mellan 
arbetsliv och fritid samt stöd från andra individer i krävande situationer för att 
arbeta framgångsrikt, både resultatinriktat samt för människans hälsosituation. De 
teorier som i denna studie anses kunna fånga upp en analys av arbetslivsbalans från 
ett hälsoperspektiv är Krav-kontroll-stöd modellen av Karasek och Theorell (1990) 
samt modellen Känsla av sammanhang (KASAM) av Antonovsky (2008) som 
används som redskap för analys i denna studie och som nedan beskrivs mer 
utförligt.  



5 
 

Krav-kontroll-stödmodellen                   
Denna teori belyser att människan i olika typer av situationer, såsom på arbetet eller 
i andra typer av livsprojekt behöver känna en balans mellan de krav som ställs och 
den kontroll som personen i fråga känner att hen har över situationen. Det spelar 
även in huruvida individen får stöd under situationen, exempelvis från en chef eller 
kollega (Karasek & Theorell, 1990). Den centrala idén i denna teori är att de effekter 
som uppstår hos individer beror av de psykiska krav som ställs på dem i 
kombination med hur mycket kontroll, även benämnt beslutsutrymme som 
individen känner att denne har över situationen. Denna teori beskriver fyra olika 
modellutfall eller situationer som bildar fyra potentiella utfall. Modellutfallen består 
av: avspänd, aktiv, passiv och spänd. Dessa visar på olika kombinationer av hög eller 
låg kontroll samt höga eller låga krav. Kombinationen avgör alltså hur effekterna 
blir för en individ och därtill hör även hur mycket och vilket typ av stöd en individ 
får under en händelse eller period. Vad som kan benämnas som en ”idéal” situation 
enligt denna modell är då en individ uppfattar att hen har en hög grad av kontroll 
över de krav som ställs samt stöd i situationen. En ohälsosam och stressande 
situation kan bénämnas ”iso-spänd” där individen känner att arbetet är obalanserat 
då hen inte känner en kontroll över de krav som ställs, i kombination med avsaknad 
av stöd. Teorin belyser även att olika individer kan reagera olika på samma situation 
och att en arbetsplats därför bör söka en balans där individen känner en individuell 
hanterbar kravnivå och anpassat stöd i sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). 
Teorin tar även upp att en individ kan känna kontroll över arbetet eller i arbetet. Att 
känna kontroll över arbetet syftar exempelvis till globala eller ekonomiska beslut 
som fattas externt. Kontroll i arbetet belyser själva hanteringen av uppgifterna i sig.  

KASAM-modellen          
Ytterligare en teori som relaterar till frågan hur balans kan upprätthållas mellan 
arbetsliv och fritid är teorin benämnd känsla av sammanhang, även kallad KASAM-
modellen (Antonovsky, 2008). Teorin utgår från ett salutogent perspektiv vilket kan 
förklaras som ett perspektiv som ser till vilka faktorer som bidrar till och behåller 
hälsa. Utifrån ett salutogent perspektiv står hälsa i fokus snarare än 
sjukdomsframkallande faktorer, som kan benämnas som patogena faktorer. Inom 
detta perspektiv söks det finnas och utvecklas orsaker till hälsa snarare än till 
sjukdom. Ordet salus härstammar vidare från latinéts ”hälsa” och ordét génésis har 
sin rot i dét grékiska ordét ”ursprung” éllér ”uppkomst”. Ett salutogént pérspéktiv 
på hälsa belyser att det ena inte existerar utan det andra, det vill säga att hälsa inte 
existerar utan sjukdom och tvärt om och att det därför är viktigt att förstå att dessa 
två processer kompletterar varandra.  

Teorin tar upp att det är betydelsefullt för en individ att uppleva att det finns ett 
sammanhang mellan de olika aktiviteter, tankar och situationer som en individ 
dagligen slussas mellan. Denna teori beskriver att en individ bör känna en 
begriplighet i tillvaron för att må bra och för att kunna prestera (Antonovsky, 2008). 
Antonovsky pekar på tre olika punkter för att en individ ska kunna inneha en känsla 
av sammanhang. Den första punkten benämns begriplighet och berör möjligheten 
att kunna förstå sin tillvaro samt att kunna göra sig förstådd. Denna punkt tar upp 
att det är centralt för en individ att kunna känna en egen kontroll över situationen i 
fråga genom denna begriplighet. Den andra punkten kallas för hanterbarhet och 
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belyser en individs känsla av att kunna bemästra en situation. Detta kallas även 
inom teorin för coping. Den tredje och sista punkten benämns som meningsfullhet 
som innebär att en individ måste känna motivation och en strävan till att gå vidare 
med olika steg och se en mening med det som utförs i helhet. Alltså kan begreppet 
meningsfullhet ses som motsatsen till begreppet alienation i detta sammanhang. 

Tidigare forskning   
Jaga, Bagraim och Williams (2013) belyser familjerelationens inverkan på 
arbetslivet och dess prestationer. Begreppet positiv psykologi nämns som centralt 
och beskrivs som ett proaktivt tankesätt som fokuserar på styrkor och möjligheter i 
motsatts till konflikter och problem. Att uppmuntra positiv psykologi inom 
organisationer samt att inte isolera de två sfärerna arbetsliv och familjeliv är något 
som framkommer som hälsosamt och givande för en individs privat och arbetsliv. 

Att finna en balanserad roll som ung i arbetslivet och speciellt som ny på 
arbetsmarknaden är något som Nyström (2009) undersöker. Processen att komma 
in i arbetslivet från att tidigare ha varit på högskolenivå kan upplevas som en 
problematisk process menar Nyström. Det belyses att denna process är 
identitetsskapande samt att det är centralt för en individ att finna en balans mellan 
privatliv och socialt liv, både knutet till och utanför arbetsplatsen. Hon uttrycker 
följande: ”It is through the negotiations between personal and socially-derived 
imperatives that identity formation progresses throughout working life (Nyström, 
2009, sid. 52)”. 

För att nå framgång för ett företetag och dess anställda så krävs det hälsofrämjande 
förbättringsprocesser där kvalitén bör vara testad. Det belyses även att ett utvecklat 
och ansvarstagande ledarskap är av stor betydelse för de anställdas hälsa och 
prestationer. Studien lägger vikt vid och förespråkar välutvecklade processer, 
stöttning och guidning på ett individuellt vis av utbildade ledare (Vinberg, Larsson, 
Landstad, & Malmquist, 2012).   

Meyer och Allen (1997) tar upp anställdas engagemang kopplat till deras arbetsplats 
och hur detta vidare påverkar välmående och prestationer. I studien delas 
begreppet engagemang in i tre olika områden vilka är: emotionellt engagemang som 
beskriver huruvida en person har ett känslomässigt band till sin arbetsplats och roll, 
fortlöpande engagemang som beskriver en individs tankar kring hur kostnader 
påverkas vid att stanna eller lämna en firma. Den tredje typen av engagemang 
benämns normativt engagemang som beskriver en viss typ av upplevt tvång att 
stanna kvar inom en organisation eller arbetsroll på grund av en pliktkänsla till 
själva organisationen, positionen, projekten i fråga eller exempelvis kollegorna. 
Samtliga områden menas påverka en individs förhållande mellan privat och 
arbetsliv genom hur personen beter sig och presterar. Emotionellt engagemang 
beskrivs ha en mer betydande effekt än de övriga två områdena när det gäller nivå 
av jobbtillfredställelse, organisationstillhörighetbeteende, anställningsomsättning 
samt frånvaro från arbetet (Becker, 2009). 

Van den Broeck, Vansteenkisteb, De Wittea och Lensa, (2008) berör forskning kring 
relationen mellan människans grundläggande psykologiska behov och hur dessa 
vidare påverkar en individs engagemang och utmattningsnivå. De psykologiska 
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grundläggande behoven som belyses i studien beskrivs vara uppbyggda av tre olika 
komponenter: självbestämmanderätt, tillhörighet och kompetens. 
Självbestämmanderätt beskrivs som ett behov att ha en fri vilja och utrymme för att 
kunna vara delaktig i beslut. Det tas även upp att det är centralt att stöd ges från 
betydande personer runtomkring för att visa på acceptans kring personliga val. 
Tillhörighet benämns som ett mänskligt behov och att ha nära och 
förtroendegivande relationer med olika individer. Det beskrivs som viktigt att en 
individ kan känna att hen är en del av ett team, både privat och i arbetslivet och att 
detta kan hjälpa en individ att känna självförtroende. Den tredje punkten som 
nämns vara kompetens innebär att individen strävar efter att känna sig behövd, 
betrodd och effektiv i relation till sin aktuella kunskap. Det diskuteras vidare hur en 
individs motivations och energinivå påverkas av de krav som ställs och det 
exempelvis sociala stöd som är närvarande. Känslan av att tillhöra ett team som 
arbetar mot gemensamma mål är något som Sjøvold (2008) även belyser. Han 
beskriver att en ledares roll är central i ett team där tillit, lyhördhet och en förståelse 
för individens specifika mognadsnivå spelar in för att nå hälsa samt produktiva 
resultat. Det beskrivs att för att arbeta framgångsrikt med förändringsarbete och för 
att bygga upp ett team så bör hänsyn tas till den specifika uppgiften och vilken 
samarbetsförmåga gruppen har uppnått samt potentiellt kan nå.   

Begreppet transformellt ledarskap beskrivs vara ett centralt begrepp i en tid av 
ständiga förändringar (Northouse, 2013). Ett transformellt ledarskap ringar in hur 
ett ledarskap kan syfta till förändring och hur det fokuserar på följarnas behov samt 
en framtidsvision. Detta begrepp kan beskrivas som en lyhörd process som bygger 
på emotion, värderingar och normer. Ett transformellt ledarskapssätt lägger fokus 
vid långsiktiga mål för medarbetare och organisation i helhet och ledaren beskrivs 
ofta som karismatisk och involverad i både arbetsuppgifter och teamets arbetsmiljö 
(Northouse, 2013). 

Bengtssons och Andersons (2014) forskning belyser arbetslivsbalans i relation till 
hur lång en arbetsdag i snitt är och hur detta påverkar en individs hälsa och 
produktivitet. Studien undersöker olika arbetstagares subjektiva upplevelser av hur 
deras arbetstid påverkar deras upplevda hälsa i form av upplevd välbefinnande och 
upplevd stressnivå. Studien är en kvantitativ sådan där anställda deltog från fyra 
olika arbetsplatser. Två av dessa arbetsplatser hade en sextimmars arbetsdag och 
två av arbetsplatserna hade en åttatimmars arbetsdag. Studien tar upp forskning 
kring Work-life Conflict och Role Strain teorier som behandlar rollkonflikter i 
arbetslivet i relation till en individs fritid. Resultatet i denna studie visar på att de 
anställda som arbetade åtta timmar per dag i snitt upplevade fler stressymptom. 
Dessa stressymptom berörde både fysiska och psykiska besvär såsom värk, men 
även koncentrationssvårigheter. Personalen som arbetade sex timmar per dag i 
snitt upplevde inte några specifika problem med att kombinera arbete och fritid i 
kombination med deras hälsa. Studien visar även på att de anställda som arbetade 
sextimmarsdagar inte upplevde att arbetsbelastningen ökat i och med att 
arbetstimmarna sänkts. Resultatet tyder alltså på att personalen som arbetade sex 
timmar om dagen i stället för åtta timmar om dagen kunde skatta sin hälsa och 
arbetsförmåga högre.   
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Kaplan (1995) menar att återhämtning är centralt för att människan ska kunna 
hantera den mängd av olika stimulis och information som vi dagligen måste 
handskas med. Han tar upp teorin Attention Restoration Theory (ART) som vägleder 
i analysen gällande vilken typ av återhämtning som kan agera mot den trötthet 
människan i många fall upplever i kontakt med ständigt närvarande intryck. 
Berman, Jonides och Kaplan (2008) tar även upp begreppet återhämtning i relation 
till olika miljöer som benämns som naturmiljö (natural environment) och stadsmiljö 
(urban environment). ART används under undersökningens analys. Studien 
granskar människans kognitiva förmåga i relation till människa, miljö och 
interaktion och jämför hur människans förmåga att återhämta sig och koncentrera 
sig fungerar, beroende på vilken miljö hen befinner sig i. Studien pekar på att 
människan behöver vistas i naturliga miljöer för att återhämta sig i en miljö utan 
konstgjorda stimuli. I en stadsmiljö utsätts människan ständigt för ett flertal intryck 
och stimulis, antingen i form av exempelvis höga ljudnivåer, farliga övergångsställen 
eller ständig information i form av reklam eller skyltar. Det beskrivs vidare: ”So, the 
logic is that, after an interaction with natural environments, one is able to perform 
better on tasks that depend on directed-atténtion abilitiés” (Bérman et.al, 2008, sid. 
1207). Studien visar på att urbana miljöer är utmattande och att naturliga miljöer är 
stärkande för vår återhämtningsförmåga och prestation.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos individer i varierande 
arbetssituationer, hur de uppfattade sin egen balans mellan arbetsliv och fritid. Ett 
vidare syfte var att undersöka upplevelser kring om det fanns något stöd från 
arbetsgivare till anställdas fritidsintressen och återhämtning och hur det 
samverkade med de anställdas prestationer och hälsosituation enligt dem själva. 
Frågeställningarna var således: Hur beskriver informanterna sina upplevelser kring 
hinder och möjligheter i relation till balans gällande arbete och fritid? Samt: Hur 
påverkas de anställdas balans mellan arbete och fritid utifrån det stöd som fås i 
deras arbetssituation enligt dem själva?  

Att undersöka hur individer tänker kring ämnet balans mellan arbetsliv och fritid 
kan bidra till en ökad förståelse för ämnena arbetsmiljö, hälsa, stress och trender 
inom denna sfär, samt möjligheter och hinder.  

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I syfte att få med olika typer av berättelser av individer, i varierande stadier av livet 
samt i skilda arbetssituationer har fem personer kontaktas utspritt i dessa grupper. 
Intervjuerna har avgränsats till fem informanter då tanken har varit att skapa djup 
i berättelserna och inte ge en generell bild som kan representera alla lägen. Dessa 
fem intervjuer bör därför ses och studeras som olika fall (engelskans case). Tanken 
har varit att ha med personer utspritt i åldrarna tjugo till sextiofem år, där en person 
arbetar för ett internationellt större företag med minst femtusen anställda, en 
person som arbetar hemifrån oavsett företag, en person som arbetar med praktiska 
uppgifter snarare än akademiska, en heltidsstuderande student som jobbar extra 
vid sidan av studier, samt en person på ett nystartat medelstort företag med mindre 
än sextio anställda. Dessa specifika krav för deltagarna i intervjuerna har valts ut för 



9 
 

att studera olika berättelser inom olika arbetssituationer och åldrar. Dock kommer 
inte fokus att ligga vid att se vilken arbetssituation som innehar bäst eller sämst 
balans och dra en slutsats av det, utan de olika arbetssituationerna har valts ut för 
att spegla olika upplevelser inom arbetslivet. Meningen med denna studie har varit 
att gå på djupet kring ämnet med utvalda informanter och inte att skapa bredd i 
form av antal eller statistiska samband.  

Informanterna kontaktades via mail och telefon för en förfrågan att delta 
tillsammans med information om studiens syfte och etiska regler. Två utav 
deltagarna kändes till efter att ha vistats i liknande arbetsmiljöer med dem vid ett 
antal tillfällen. De övriga tre deltagarna gick med på att delta i studien via bekanta 
som arbetade i den miljö som söktes, som vidare gav förfrågan till en kollega på sin 
arbetsplats och delgav då information om studien via tidigare skrivet 
informationsmail samt hänvisade till mig för mer information via telefon. 
Personerna som fick en förfrågan uppfyllde de egenskaper som söktes, bortsett från 
en informant som frivilligt kontaktade mig då denna hörde om ämnet, men valdes 
tyvärr bort då personens arbetsmiljö inte passade in i kriterierna ovan och då det 
inte skulle fungera tidsmässigt. Två tidigare kollegor uppgav att de inte kunde delta 
i studien pga. tidsbrist. Två kollegor till bekanta på övriga arbetsplatser visade till 
en början intresse men valdes bort då den ena hade en längre resa inplanerad och 
den andra personen gav besked att hen på grund av fullbokat schema endast kunde 
vara tillgänglig flera månader senare. 

Datainsamlingsmetod   
Datainsamling har skett genom individuella semistrukturerade intervjuer. 
Anledningen till att semistrukturerad intervju har valts som metod är då denna 
metod potentiellt kan fånga upp och skapa djup i de upplevelser som undersöks i 
relation till studiens frågeställning och syfte. Frågeställningen bör styra val av 
metod och analys och då denna studie avser gå på djupet och undersöka upplevelser 
så har en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie valts som insamlingsmetod 
(Howitt & Cramer, 2010).  En intervjuguide med frågeområden som relaterar till 
studiens syfte och frågeställningar har används, där det även funnits plats för 
informanterna att tillägga övriga kommentarer kring ämnet om dessa inte funnits 
med i intervjuguiden från början (Bilaga 1).  

Tolkning och analys 
En kvalitativ, induktiv tematisk analys har i denna studie valts för att analysera det 
inhämtade materialet. Kvalitativ analys anses lämplig för forskning som genererar 
resultat som inte har framkommit med hjälp av statistiska metoder eller andra sätt 
att kvantifiera data där materialet behöver analyseras via tolkning (Strauss & 
Corbin, 1990). Kvalitativ metod lämpar sig även för att undersöka upplevelser och 
erfarenheter hos olika individer. Vidare kan kvalitativ metod ringa in att en fråga 
kan ha flera olika svar och komma från olika perspektiv viket är centralt i denna 
studie (Braun & Clarke, 2013).  En tematisk analys är passande för att synliggöra 
mönster och ringa in olika teman i det insamlade materialet och är även användbart 
för att synliggöra och tolka olika perspektiv på ett ämne (Braun & Clarke, 2006). I 
syfte att påvisa meningsbärande tankar och ord är teman användbara för att få en 
överblick (Granheim & Lundman, 2004).    
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Innan och efter kodning gjorts, har en sammanfattning av intervjun sammanställts 
som visats upp för informanten i syfte att testa om det insamlade materialet är 
korrekt speglat, vilket kan minska risken för misstolkning och felaktiga teman som 
inte fångar upp det centrala i materialet (Howitt & Cramer, 2010). Ingen text 
behövdes korrigeras därefter då samtliga respondenter menade att deras 
uttalanden uppfattats korrekt. Några av respondenterna lade till ytterligare 
förklaringar eller beskrev ett ord med en synonym för att förtydliga sitt tidigare 
uttalande. Dessa tillkommande förklaringar stämde överens med vad som från 
början uppfattats. Detta gjordes både över mail med översiktlig text sam över 
telefonen för att både kunna läsa igenom och diskutera materialet att det uppfattats 
korrekt.  

För att analysera det inhämtade materialet har en induktiv tematisk analys som 
nämnts gjorts (Hayes, 2000). Detta innebär att de teman som nedan beskrivs har 
framkommit under analysens gång. För att få struktur under analysens gång har 
Hayes (2000) sju steg över hur en induktiv tematisk analys kan utföras följts. De sju 
stegen som följts är: 1: transkribering, 2: genomläsning av insamlat material, 3: 
sortering av teman i så kallade prototeman, 4: undersökning av prototeman en 
andra gång samt definition av de teman som skrivits ned, 5: genomläsning av allt 
insamlat material ytterligare, med fokus på ett prototema i taget i relation till 
meningsbärande citat och sammanhang, 6: belysning av varje temas helhet samt ge 
det ett namn som fångar dess innebörd, 7: definition samt insättning av relevant 
data som är meningsbärande och speglar innehållet för de utvalda huvudtemana.   

Under genomläsning av material skrevs det transkriberade materialet ut för att få 
en överblick och för att kunna anteckna direkt på pappret. För att definiera 
prototeman belystes ord, uttryck och meningar med en överstrykningspenna där 
färgkodning delvis användes. Gul färg användes på den text som ansågs 
meningsbärande och intressant för studiens frågeställning och röd färg för 
meningsbärande citat som speglade relevant innehåll för studien i ett vidare steg. 
Vid sidan av transkriberat, kodat material fylldes ett separat papper i för hand med 
anteckningar gällande prototemana. De prototeman som uppkom var dessa åtta: 
flexibilitet, trend, individualitet, motivation, glädje, stress, vägledning och 
tillgänglighet. Efter att återigen ha genomsökt materialet med ett prototema i taget 
kunde dessa åtta prototeman reduceras till fem slutgiltiga huvudteman enligt 
följande: det motsägelsefulla ordet flexibilitet, individualitet – respekt för individens 
unika situation, en lyhörd miljö leder till motivation, ledarskapets centrala 
vägledning och förtroende och känslan av att alltid vara tillgänglig.   

Fokus har legat vid att analysera det verbala som uttrycktes under intervjuerna med 
mindre fokus på hur det sades, därför redovisas exempelvis inte pauser, fniss, 
hostningar, suckar etc. Vidare har de ljudfiler som transkriberats skrivits ner 
ordagrant vad som sagts i ett talnära språk och citaten redovisas därför i 
resultatdelen på samma vis.  

Som ovan nämnt kan denna studie ses som en induktiv tematisk analys. Jag vill dock 
här påpeka att jag anser att en studie inte kan vara hundra procent induktiv eller 
deduktiv. När denna studie påbörjades fanns det ingen hypotes eller teori som fast 
skulle testas, utan i denna studie har det varit centralt att låta informanterna visa 
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upp sina egna historier och åsikter verbalt kring ämnet. Därför har analys skett kring 
det som sagts under intervjuerna utan att vilja styra in ord och meningar till en 
hypotes som testas. Dock anser jag att det inte är möjligt att till fullo vara helt 
objektiv under en forskningsprocess, oavsett metod. Vi bär alla med oss olika 
erfarenheter och kunskapskällor som omedvetet kan påverka en studie. De teorier 
som används i denna studie har valts för att synliggöra en mening i materialet och 
för att diskutera materialet i relation till relevanta teorier kopplade till arbetsliv och 
hälsa, inte för att påvisa om teorierna stämmer eller ej. Vidare bör det påpekas att 
jag som forskare hade en tidigare kunskap om dessa teorier tillsammans med flera 
andra relevanta teorier som kan anknytas till arbetsliv och hälsa, men denna analys 
har inte aktivt applicerats under eller innan intervjuerna utan har lyfts fram under 
diskussion av resultat och de teman som framträtt.  Braun & Clarke (2006) 
argumenterar för att helt neutrala teman inte endast kan växa fram ur ett material 
utan någon som helts koppling till forskarens tidigare kunskap, perspektiv eller 
tankar. De menar att en forskare kan aldrig endast agera en röst åt andra personer 
utan har alltid ett eget perspektiv som kan färga andra tankegångar även om så inte 
är meningen från forskarens sida. Detta har reflekterats över i denna studie. Om 
denna tankegång skriver de:   

It is important at this point for us to acknowledge our own theoretical 
positions and values in relation to qualitative research. We do not subscribe 
to a naive realist view of qualitative research where the researcher can 
simply “givé voicé” to théir participants (Braun & Clarke, 2006, sid. 7).    

Etiska överväganden   
Forskningsetiska överväganden har i denna studie gjorts i relation till de fyra etiska 
värdeprinciperna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har inneburit att de berörda 
informanterna blivit informerade om studiens syfte samt att informanterna i 
studien haft rätt till att själva bestämma över sin medverkan.  Vidare var alla 
deltagare anonyma och samtligt insamlat material har avidentifierats. Uppgifter 
som samlats in som berört deltagare har behandlats med konfidentialitet och 
personuppgifterna är skyddade i syfte att obehöriga inte kan ta del av dessa. De 
insamlade uppgifterna har endast samlats in och använts för studiens ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke från samtliga personer i studien har medgivits 
angående tillåtelse att citera från intervjuerna utan att någon enskild person kan 
identifieras. Det bör även nämnas att kodade namn nedan används i resultatdelen, 
detta för att vara anonym och skydda informanternas integritet.  

Intervjuareffekten  
När intervju används för att samla in data är det centralt att tänka på att olika 
individer kan komma att uppfatta samma fråga på olika vis. Olika personer kan även 
känna varierande grad av tillit till intervjuaren och detta kan också spegla personens 
svar, exempelvis beroende på hur mycket personen i fråga vill dela med sig av sina 
tankar eller ämnen och ord som inte känns bekväma att använda i sammanhanget. 
Det kan också finnas en risk under intervjun att informanten justerar sina svar för 
att anpassa sig till intervjuaren och temat, detta kan få som följd att uttryck och 
handling inte garanterat stämmer överens i alla situationer (Denscombe, 2000).  
Med denna vetskap som forskare har det under insamling av material sökts att vara 
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lyhörd och intresserad av de varierenade svar och personer som jag kommit i möte 
med. Att vara punktlig och respektera personens vilja och gränser har setts som 
självklart under intervjuerna. Detta i syfte att informanten ska känna sig bekväm i 
situationen och att atmosfären kan ge mod till målande beskrivningar och vilja till 
att dela med sig samt för att personen förhoppningsvis ska känna sig trygg i 
situationen. Att tydligt informera om studiens syfte och mål för att ge en klar 
bakgrundsbild har även varit centralt i processen.  

Intervjuernas förutsättning, plats och tid   
Utav de totalt fem intervjuerna tog tre plats på ett café där det gick bra att sitta 
avskilt för att få ro under intervjuerna. De två resterande intervjuerna genomfördes 
i ett avskilt mötesrum på informanten i frågas arbetsplats. Samtliga intervjuer tog 
plats efter informanternas önskemål i syfte att ge de en trygg och medbestämmande 
känsla. Längden på intervjuerna varierade något, dock höll sig alla intervjuer mellan 
fyrtiofem minuter och en timma och en kvart. De transkriberade intervjuerna 
bestod totalt av 31003 antal ord. Samtliga intervjuer ägde rum utspritt inom en 
månads tid. Med informanternas samtycke spelades intervjuerna in på ljudfil och 
anteckningar i form av stödord skrevs ned under intervjuernas gång. Efter dessa 
intervjuer har ord för ord skrivits ned av mig från ljudfilerna för att analyseras. 
Tydligt kroppsspråk såsom suckar, längre perioder av tystnad samt upprepningar 
eller förkortade ord har även skrivits ned utifrån talspråk till en början, men då 
fokus ligger vid det verbala som uttrycks så är det mindre central information i 
denna studie.  

Intervjuguidens utformning  
Efter att ha undersökt tidigare relevant forskning för studiens syfte och 
frågeställning lades fokus vid att utforma intervjuguidens fem frågeområden för att 
kunna fånga upp centrala reflektioner under intervjuerna. Frågeområdena tar upp: 
allmän bakgrundssituation, nuvarande arbetssituation, Ideal situation, 
samhällsideal kring arbetslivsbalans samt övrigt att tillägga (Bilaga 1). 

Det lämnades även plats under intervjuerna till övriga reflektioner som anknöt till 
ämnet som spontant uppkom under samtalen, då informanterna själva vid vissa 
tillfällen ville delge ytterliga reflektioner kring ämnet och deras upplevelser och 
tankar av det. Det förekom även att följdfrågor ställdes av intervjuaren om svaret 
från informanten inte kändes tillräckligt beskrivande. Dock med en medvetenhet om 
att inte försöka pressa informanterna på information, om det fanns något som 
informanterna inte ville diskutera respekterades det fullt likt beskrivet ovan under 
etiska överväganden. Ledande frågor undveks även. 

Resultat 

Nedan redovisas de huvudteman som lyfts fram utifrån de fem utförda intervjuerna. 
De teman som framkommit ur materialet speglar meningsbärande beskrivningar 
från insamlad data. De fem olika teman som framträtt under studien är: det 
motsägelsefulla ordet flexibilitet, individualitet – respekt för individens unika 
situation, en lyhörd miljö leder till motivation, ledarskapets centrala vägledning och 
förtroende och känslan av att alltid vara tillgänglig.  
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Tema ett: Det motsägelsefulla ordet flexibilitet   
Uttrycket flexibilitet uppstår under intervjuerna som ett laddat modeord. Flera 
informanter tar upp att ordet flexibilitet ofta presenteras som en fördel för den 
anställda och sedan får en vändning där flexibilitet innebär att ständigt anpassa sig 
till arbétsgivarén. På frågan ”Hur uppfattar du att dagéns samhällsidéal sér ut i 
arbétslivét?” délar Anna méd sig av détta svar:   

I alla annonser står det att du ska va flexibel. Det är bra att va flexibel tänker 
man väl då. Alla tycker det. Men hur flexibelt är det liksom att alltid vara 
flexibel? Då är man ju inte det lägre utan hoppar mellan allt. Eller?  

När det samtalas om samhällsideal nämner Elena att hon känner sig låst i sin 
arbetssituation och att denna känsla påverkar hennes fritid med familj och vänner 
och inte minst tid för sig själv och för återhämtning. Hon tar upp ordet flexibilitet 
som ett vardagsord som hon anser är vanligt förekommande i arbetslivet, där en 
individ bör förhålla sig till någon annans villkor.  

Det är rätt sjukt tycker jag. Flexibelt låter ju bra tänker man. Men sen. Hmm. 
Asså, sen känns det som att flexibilitet inte är för en, utan för dom. Dom vill 
ju bara nå en och sen går dom och kallar det för att jag ska va flexibel, på min 
tid.   

Arvid beskriver en känsla av hopplöshet där han menar att han känt sig lurad 
angående vad som förväntas av honom i arbetslivet och vad han fått i gengäld. Han 
beskriver att han upplever att det inte finns någon balans mellan vad han kan ställa 
för krav på sin arbetsgivare och vad de ställer för krav på honom. Han målar upp 
flera exempel där han har känt sig utsatt. Dessa exempel beskriver alltifrån 
arbetsintervjuer där han menar på att en arbetsintervju ska vara till för både 
arbetsgivare och arbetssökande, men att det i slutändan känts som att det inte finns 
utrymme för en arbetssökande att få ställa frågor eller krav utan att arbetsgivaren 
ställer krav som det sedan bara är att fullfölja. Den andra situationen som målas upp 
är erfarenheten att ställa in privata aktiviteter med vänner och familj för arbetets 
skull och känslan att inte få tillbaka detta från arbetsgivaren. Flera respondenter 
uttrycker att de känner sig lurade av sina arbetsgivare då ordet flexibilitet ofta 
presenteras som något positivt och jämlikt och sedan blir till en stressande nackdel 
för den anställda eller studerande. I relation till denna tankegång nämns följande: 
”Nämen, vad hände med ge och ta? Jag trodde att när man ställer upp för nån så 
ställer de upp för en?” 

Tema två: Individualitet – respekt för individens unika situation 
Samtliga respondenter menar att de söker en arbetssituation där de kan vara sig 
själva. Det beskrivs att rätten att få vara sig själv innefattar att arbetsgivaren bör 
respektera att olika individers fritid och därmed arbetssituation ser olika ut. Flera 
respondenter uttrycker en sorg och ilska över att anpassa sina liv till en arbetsgivare 
och menar på att mer kreativ energi tas i från dem genom denna process än ger 
positiv energi åt vad arbetet kräver. Colin ger ett exempel genom att uttrycka sig: 

Jag blir lite ledsen för dom säger att allas liv ser olika ut och så börjar dom 
alltid med att säga det och att man ja typ ska ha rätt till det. Så blir man 
superhypad och tycker det låter nice ändå! Men sen blir det inte så ändå.   



14 
 

Intérvjuaré: ”Vad menar du med dom? Och hur menar du med att det ändå inte blir 
så?” Colin fyller i tankegången enligt följande:  

Alltså arbetsgivaren. Jo, för att det lovas alltid i början att man ska ha tid till 
sitt vid sidan av, oavsett om jag pluggar eller jobbar. Sen visar det sig alltid 
att jag inte har tid för mig själv. Jag ska jobba över och jag ska förbereda mig 
till morgonmöten eller presentationer på måndagen. Då går hela min lediga 
söndag. Jag hinner inte träna eller nåt egentligen. Känns surt och som att jag 
inte får vara mig själv egentligen.  

Diskussioner kring att olika individer bör kunna arbeta på olika vis, även fast dessa 
är i samma bransch eller även team uppkommer under några av intervjuerna. Det 
nämns att arbetslivsbalansen eventuellt skulle kunna förbättras till en mer 
hälsosam sådan om arbete och studier kunde anpassas till olika individers sätt att 
arbeta och bearbeta material. Elena tar upp att hon exempelvis kan presentera sina 
tankar bättre i tal än i skrift, men att det inte finns någon möjlighet att anpassa 
arbetet till henne som individ. Detta gör att hon måste lägga mycket tid på att 
presentera enligt någon annans norm, som hon uttrycker sig och menar vidare att 
detta är tidskrävande och påverkar hennes arbetslivsbalans. Ett annat exempel är 
Elisa som föredrar att lägga tid på sitt privatliv på dagtid och gärna arbetar på nätter. 
Hon tillägger: ”Du o jag é ju olika så varför ska vi jobba på samma sätt? Fattar inté.” 

Tema tre: En lyhörd miljö leder till motivation   
När det under intervjuerna talas om ämnet hur informanterna uppfattar sin 
situation att finna möjligheter och stöd till en balans mellan arbetsliv och fritid så 
uttrycks det att det är sällan någon inom arbetslivet aktivt närmar sig en anställd 
eller student för att hjälpa till med eventuella problem. Det beskrivs att individen 
själv måste lösa stora som små problem och att detta har en tendens att påverka 
individen negativt både psykiskt och fysiskt. Flera av informanterna uttrycker en 
besvikelse över att det sällan återfinns stöd och lyhördhet på ett proaktivt vis. Det 
uppges att det finns en önskan att vänner, arbetsgivare och kollegor skulle kunna 
agera mer lyhört och att detta skulle ha en motiverande effekt, inte minst för att söka 
nya lösningar på problem tillsammans med någon. Under en av intervjuerna sägs 
dét: ”Allt ska man lösa själv. You aré aloné man”. Det tas upp att informella 
diskussioner ibland förs mellan studenter, kollegor eller vänner men att det sällan 
finns formellt stöd eller riktlinjer till hur en problematisk situation kan lösas. Detta 
beskrivs vidare ha en negativ effekt på informanternas motivation i arbetet och 
studier. Anna beskriver en tomhet i att inte bli lyssnad på och medger att hon inte 
längre vet hur hon ska motivera sig till att klara av alla krav som ställs på henne på 
och utanför arbetet. Hon fortsätter att förklara att det känns som om ingen förstår 
hennes problem eller lyssnar och ger ny energi. Hon sägér: ”Man kan ju typ bara 
kontakta folk på mail nu förtiden. Kul sätt att bli bemött på, nä orkar inte mer själv 
hela tiden.” Anna ménar étt dén mänskliga kontaktén har minskat och att människan 
inom arbetslivet och privatlivet förväntas kommunicera elektroniskt. Detta menar 
hon är en faktor till att det känns som att ingen människa sätter sig ner och lyssnar 
och har tid för just henne och detta får motivationen att tryta. Hon avslutar sin 
tankegång med att säga att hon inte vet hur hon ska hantera problematiska 
situationer utan stöd eller belöning och att hon tappar sin ork både på och utanför 
arbetet när känslan infinner sig av att ingen aktivt lyssnar.  
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En av informanterna beskriver att hen inte upplever något stöd vare sig i sin 
arbetsmiljö eller på sin fritid och att det känns som att hen inte känner sig sedd. 
Vidare påpekas det att detta gör att personlig utveckling känns långt bort och att 
negativa tankar, trötthet och prestationsångest träder fram. Det berättas: ”Tyckér 
egentligen inte att det finns nån som peppar mig. Man är bara en liten del av hjulet 
och det är inge kul. Det finns ingen som tackar mig för det jag gör eller sätter sig ner 
o lyssnar”.   

Några av informanterna beskriver att de känner att dagliga sysslor ofta uppmuntras 
av samhället att utföras själv och elektroniskt. En informant tar upp exemplet kring 
hur banker tidigare gav personlig service men att bankärenden idag sker utan 
mänsklig kontakt via internet. En annan informant beskriver en besvikelse över att 
behöva boka resor själv online och inte gå till en social resebyrå där kontakt med 
människor fås. Dét bérättas: ”Förr kundé jag gå o få hjälp, nu är dét ba gör dét själv, 
hitta all info själv.” I relation till dessa tankegångar uttrycks det att användandet av 
internet, där individen bör fixa saker själv uppfattas som ensamt och stressande och 
att det i sin tur skapar ett behov av människor som lyssnar och ger ett personligt 
bemötande. Denna sociala kontakt beskrivs som en motivation i vardagen som nu 
reducerats. 

Tema fyra: Ledarskapets centrala vägledning och förtroende 
Under samtliga intervjuer nämndes det att ledarskapet upplevdes som något 
centralt för att kunna uppnå balans mellan arbetsliv och fritid. Det uttrycktes som 
viktigt att ha en överordnad som kan beskrivas mer som en ledare än en chef och 
som är emotionellt involverad och inte endast rationell. Flera respondenter menade 
att de ville kunna lita på sin ledare och inte endast få uppgifter utan guidning. 
Samtliga av informanterna beskrev att kollegor måste lita på varandra för att kunna 
arbeta mot ett gemensamt mål och att det då var roligare att gå till jobbet och jobba 
extra om så behövdes, dock inom förnuftiga tidsramar.  Det nämndes även att genom 
att ha en ledare som litar på en individs insats så spenderades färre timmar på att 
övertolka problematiska situationer som hänt på arbetet, på individens fritid. Det 
uttrycktes att ömsesidigt förtroende var meningsfullt för att kunna vila tankarna 
utanför jobbet och inte känna sig missförstådd. Dét béskrivs: ”Om vi gör nåt 
tillsammans och jag tror på chefen o chefen tror på mig så känns det bättre. Jobbar 
bättré då också.”  

Under intervjuerna talas det om hur viktigt det upplevs vara att ha en person att lita 
på och som förklarar uppgifter och arbetsmiljö på ett personligt vis. Arvid delar med 
sig av följande: ”Tyckér jag béhövér nån liksom. Béhövér nån som man kan lita på 
som visar.” Han förklarar att genom att ha en ledare att lita på reducerar det hans 
stressnivå i arbetet och att detta menar han påverkar hans privatliv positivt. Han 
berättar att om han känner sig trygg med sina kollegor och ledare på jobbet så 
uppmuntrar det honom till att koppla av och prova nya roliga saker på fritiden. Detta 
beskriver han har en positiv effekt på hans arbetsresultat och stressnivå i sin tur. 
Han väljér att kalla dénna procéss ”dén positiva dominoéfféktén” och avslutar: 
”Alltså, ja. Nämén ja, dét känns som att man kanské stréssar mindré om man har nån 
som hjälpér én.” 
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Det nämns ett flertal gånger under intervjuerna att konflikter i arbetslivet kan 
påverka en persons privatliv och fritid negativt och att konflikter uppfattas som 
vanligt förekommande på jobbet. Det uttrycks att i sådana situationer spelar det en 
stor roll om ledaren i fråga känner tillit till sina anställda och lyssnar och hjälper till 
att reda ut situationen. Elena berättar om en situation på hennes arbetsplats där hon 
upplevt sig vara i mitten av en konflikt, men känt sig positiv tack vare hennes ledares 
förtroende till henne att lösa konflikten på bästa sätt. Hon beskriver även 
tacksamheten över att ledaren uttryckt att hon alltid finns där för sina anställda, 
speciellt då konflikter uppstår och hållit sitt löfte.  Elena säger: ”Om nån sägér att 
det är ok och har liksom trust in you, så är det såklart lättare. Tycker man tar det där 
extra samtalet framåt då.” Hon förklarar att hon känner att tillit är en av de viktigaste 
byggstenarna som för samman arbete och fritid genom att känslan ger henne ro och 
hopp, både för sig själv och andra i olika krävande situationer. 

Flera respondenter berättade även att de ansåg att en god ledare har direkt 
påverkan på deras fritid. Om arbetsgivaren och ledaren ser positivt på 
fritidsaktiviteter och en individ uppmuntras till att ta vara på sina fritidsintressen 
och fritid så framkom det att det kändes lättare att uppnå en arbetslivsbalans. Det 
uttrycktes även att denna förståelse hos ledaren eller arbetsgivaren starkt 
påverkade det sociala klimatet på arbetsplatsen då det upplevdes lättare att prata 
med sina kollegor och chefer om ämnen som relaterar till fritidsintressen och inte 
endast diskutera jobbuppgifter. Det uttrycks: 

Om jag snackar med min chef om vad jag gjorde igår kväll, och hon förstår 
och tycker det är kul, då känns det bättre att jobba sen. Då vet hon vem jag är 
och kan tänka mig att hon litar på mig mer än om hon inte visste.  

Under intervjun med Elisa nämner hon att hon på en tidigare arbetsplats starkt 
uppskattat att den dåvarande organisationen och ledningen uppmuntrade till 
träningsklasser under lunchtid, extrapris på akupunktur och massage, både i 
förebyggande och lindrande syfte. Detta nämndes i relation till ämnet vilka instanser 
som kan införas kortsiktigt av arbetsgivaren eller institutionen för långsiktig 
arbetslivsbalans. Elisa tilläggér: ”Jag kändé mig omhändértagén och sédd och ja, jag 
jobbadé på myckét bättré tack varé dét!” 

Tema fem: Känslan av att alltid vara tillgänglig 
Under intervjuerna uttrycktes det vid flertal tillfällen att det fanns en upplevd stress 
i att ständigt vara tillgänglig. Respondenterna uttryckte att det kändes som ett krav 
från dagens samhälle att vara tillgänglig i stort sett dygnet runt, både gällande 
jobbuppgifter och för vänner och familj. Det nämndes att det upplevdes positivt att 
vara tillgänglig på sin smarttelefon men att en överväldigande känsla ofta infann sig 
när respondenterna inte ville bli nådda. Elisa delade med sig av följande:  

Ibland vill jag inte bli nådd. Jag vill egentligen bara stänga av telefon, data, ja 
allt. Det känns bara som att man inte gör så, då undrar folk var man håller 
hus. Man ska ju vara där, eller åtminstone ringa upp om chefen hör av sig 
eller om en kompis vill snacka. 

Ämnet sociala medier samt tillgänglighet via wifi-uppkoppling var även något som 
framkom under intervjuerna i relation till ämnet. Det uttrycktes att möjligheten att 
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vara tillgänglig alltid är närvarande. Respondenterna berättade om flertal tillfällen 
då de känt sig störda från meddelanden, mail och samtal från sitt arbete eller kunder 
under tidsramar då de inte arbetade och ville fokusera på sin fritid. Anna berättar: 
”Jag gick in på étt café éftér jobbét och skullé fika méd én kompis, jättétrévligt och 
avslappnande. Trodde jag. Då ringer chefen upp, är typ jättestressad och ja behövde 
nån slags överlämning éllér nåt. Där pajadé mitt humör.”  

Under intervjuerna framkom det berättelser om en upplevd svårighet att balansera 
krav med återhämtning. Exempel togs upp där det påpekades att för att kunna 
prestera så måste utrymme ges att få återhämta sig.  Ordet återhämtning beskrevs 
på varierande vis där alltifrån vila och sömn till socialt umgänge och roliga 
aktiviteter belystes. Ordet beskrevs ofta som ett tillfälle till egna valmöjligheter 
under egen tid, utan måsten från arbetsgivare eller familj. Det framkom dock under 
några av intervjuerna att om en individ själv vill ägna sig åt arbete eller studier efter 
utsatt tid så kan det uppfattas som ett aktivt val, vilket kan uppfattas som 
avslappnande och positivt och i sin tur som återhämtning. Detta citat speglar denna 
tankégång: ”Åtérhämtning är ju min énsak. Vill jag sova så gör jag dét på min fritid. 
Vill jag spela spel, jogga eller skriva så gör jag dét. Min gréj.” 

Flera informanter reflekterade över frågan hur de ska kunna koppla bort 
arbetstankar när deras kollegor, kunder och chefer ständigt kontaktar dem eller 
kräver arbete utanför överenskommen arbetstid. Elisa delar med sig av hur hon 
sedan ett år tillbaka har avlägsnat all elektronik från sovrummet då hon inte vill bli 
nådd när hon ska åtérhämta sig. Hon béskrivér dét som én ”éléktrisk frizon” och 
menar att hon upptäckt att hon själv måste dra fysiska gränser för att kunna koppla 
bort arbetet en stund och finna en arbetslivsbalans. Berättelserna under 
intervjuerna handlar även om hur arbetsgivare överskrider privata gränser och 
rättigheter och ringer och mailar anställda när de är sjukanmälda. Detta målas upp 
som ett irritationsmoment där Arvid berättar att den enda gången han fått vara i 
fred från sin arbetsgivare var när han var på sjukhus. Han uttryckér sig: ”Blév så 
lack! Enda gångén dét är tillåtét att inté svara i téléfon.” 

Diskussion 

Nedan följer en diskussion av resultatet för denna studie. Strukturen följer de teman 
som ovan presenterats i resultatdelen. Nedanstående diskussionsdel är tolkningar 
av det som beskrivs i resultatdelen. 

Tema ett: Det motsägelsefulla ordet flexibilitet  
En känsla av hopplöshet och att känna sig lurad beskrivs i materialet och det tas upp 
att arbetsgivare ställer krav på flexibilitet från arbetstagare utan att ge det i gengäld. 
Det medges under intervjuerna att informanterna vid flertal tillfällen ställt in sina 
betydelsefulla fritidsaktiviteter för att göra mer plats för arbetsuppgifter utanför 
överenskommen betald arbetstid. När en individ inte kan bygga upp en balans 
mellan de krav som ställs och den kontroll som hen har över situationen kan detta 
leda till stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Att vid flertal tillfällen bli 
indirekt tvingad till att ställa in privata fritidsaktiviteter som syftar till social och 
fysisk hälsa kan ha en negativ effekt på hur en individ presterar i arbetet, då 
individen förlorar kontroll över de krav som ställs och inte heller tycks kunna ställa 
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krav på sin arbetsgivare (Karasek & Theorell, 1990). En reflektion här är att detta är 
en kortsiktig akt från arbetsgivarens sida för att få mer vinst då de anställda jobbar 
mer. Då är en tanke att detta syftar till mer kvantitativt jobb än kvalitet, där fokus 
ligger vid kortsiktiga resultat och antal timmar än en långsiktig strategi. Denna 
process frångår ett salutogent synsätt då de element såsom återhämtning och 
fritidsaktiviteter reduceras. Detta medför att individen möjligen inte kan se ett 
sammanhang i sin livssituation som kan påverka individen negativt även i arbetet. 
Detta bl.a. för att kreativitet behöver rum för återhämtning och kan skapas i olika 
inspirerande miljöer och sammanhang. Om individens flexibilitet fråntas kan detta 
även påverka kreativt och logiskt tänkande som behövs i ett framgångsrikt arbete 
(Antonovsky, 2008). Att ordet flexibilitet uppfattas som ett modeord där flera 
informanter beskriver att de känner sig lurade på begreppets innebörd kan även 
kopplas samman med Antonovskys (2008) teori om att känna ett sammanhang och 
förståelse för den miljö individen vistas i.  När en individ kan känna en begriplighet 
och se en mening i olika situationer och begrepp så är det lättare att hantera och 
känna en positivitet. När en individ känner sig berövad på detta kan en hopplöshet 
och alienation infinna sig (Antonovsky, 2008). Denna tankegång kan tolkas 
återfinnas i tankarna som delas kring att känna sig lurad och en hopplöshet över 
begreppet flexibilitet. Detta kan tolkas som att begreppet flexibilitet låser en individ 
mer en friar när det gäller arbetslivsbalans.  

Det nämns under intervjuerna att ordet flexibilitet har en inverkan på vardagen och 
att detta har gjort så att den fritid en individ har minskas. Detta beskrivs vidare ha 
en negativ effekt på en balans mellan arbete och fritid. Personer som arbetar fler än 
åtta timmar per dag och om ständigt tvingas förlänga sin arbetstid riskerar att 
uppleva en högre stressnivå vilket långsiktigt är ohälsosamt (Bengtsson & 
Anderson, 2014). Återhämtning spelar en central roll för att kunna prestera på 
arbete och för att känna sig välmående. Människan måste handskas med en mängd 
information och olika intryck som resulterar i en trötthet och i denna process är 
återhämtning viktig (Kaplan, 1995). En reflektion som uppstår i relation till detta är 
att om begreppet flexibilitet ska ses som en möjlighet och inte uppfattas som ett 
hinder så bör återhämtning sökas vara en central del i att skapa balans i hur 
begreppet upplevs. 

Tema två: Individualitet – respekt för individens unika situation  
I ett flertal av intervjuerna togs det upp att arbetslivsbalansen eventuellt skulle 
kunna förbättras om olika individer skulle kunna få mer utrymme att arbeta på ett 
individuellt sätt som passar just dem och deras livsstil. Flera av respondenterna 
menade att detta både borde vara möjligt och även uppmuntras inom 
organisationer för att nå produktiva resultat. Detta kan kopplas till KASAM-
modellens tre olika steg där varje steg är en del av i att känna ett sammanhang 
(Antonovsky, 2008). Steget begriplighet är individuellt och tar upp möjligheten att 
förstå sina uppgifter och den miljö personen vistas i och detta i sin tur påverkar 
huruvida personen i fråga blir förstådd. En reflektion kopplat till detta är att denna 
punkt spelar en central roll i hur en individ presterar på jobbet. I ett andra steg 
påverkar denna begriplighet av situationen även hur individen kan bemästra det 
hela och detta är även något som i en negativ situation kan skapa stress och ohälsa 
eller positivt, balans, hälsa och goda resultat. Dessa två steg bygger upp varandra 
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och avgör om individen känner en meningsfullhet och motivation i arbetet, som kan 
benämnas som steg tre (Antonovsky, 2008). Om mer hänsyn skulle tas till dessa steg 
på en arbetsplats skulle möjligen mer rum till individualitet ges och kanske skulle 
båda arbetsgivare och arbetstagare känna en mer positiv riktning mot en hälsosam 
arbetslivsbalans. När inte denna känsla av sammanhang finns kan en känsla av 
alienation uppstå. När arbete inte blir belönat och när en individ inte kan se mening 
i arbetet kan detta påverka individens privata liv och hälsa negativt. När en individ 
inte känner sig sedd kan detta även resultera i en svårighet i att nå vidare karriärsteg 
och privata mål i livet på grund av en känsla av alienation (Chiaburu, Diaz & De Vos, 
2013).   

En tankegång kopplat till temat individualitet är att ledarskapets olika stilar har 
olika inverkan på individ och arbetsmiljö. Det transformella ledarskapet ringar in 
hur ett ledarskap kan syfta till förändring och hur det fokuserar på följarnas behov 
samt en framtidsvision. Ett transformellt ledarskap kan vidare beskrivas som en 
lyhörd process som bygger på emotion, värderingar och normer. Ofta lägger ett 
transformellt ledarskapssätt fokus vid långsiktiga mål för medarbetare och 
organisation i helhet och ledaren beskrivs ofta som karismatisk (Northouse, 2013). 
Detta är något som skulle kunna främja hälsa genom att söka leda olika individer på 
olika vis, för både bättre resultat och en bättre hälsosituation (Aronsson et al., 2012). 
Flera respondenter beskrev en ilska över att alltid anpassa sina presentationer till 
någon annans norm i stället för att kreativt ta vara på sina bästa idéer och 
egenskaper.  

Tema tre: En lyhörd miljö leder till motivation  
Att det tycks finnas en avsaknad av motivation inom arbete och studier verkar ha en 
möjlig grund i att det inte finns någon som kan coacha eller styrka personen i fråga. 
Det beskrivs att det oftast inte finns någon som kan hjälpa till att hålla en balans 
mellan arbete och fritid. En reflektion i relation till detta är att om en individ känner 
avsaknad av motivation så kan detta påverka både arbetsuppgifter, privatliv och 
hälsa i en negativ riktning.  En individ har ett behov att få känna en balans mellan de 
krav och uppgifter som måste utföras och den kontroll som hen känner att hen har 
i situationen. Detta påverkas i sin tur även av det stöd som finns tillgängligt för att 
motivera, tipsa och lyssna för att förbättra situationen (Karasek & Theorell, 1990). 
Att känna ett sammanhang i det arbete som utförs är även centralt för att få 
förståelse för uppgiften och därmed kunna känna ett hälsosamt lugn och inspiration 
(Antonovsky, 2008).    

I materialet tolkas det att det finns en avsaknad av motivation och stöd inom 
arbetslivet och att detta har en utmattande effekt även utanför arbetet. Det nämns 
att motivation måste sökas på egen hand i informella kretsar och att det sällan finns 
att hitta på arbetsplatsen när det behövs. Det är centralt för människan att känna 
vad Antonovsky (2008) kallar för hanterbarhet som syftar till en individs känsla av 
att kunna bemästra en specifik situation. Detta kan även benämnas coping och är en 
viktig del hos människan för att kunna känna en helhet och för att må bra och 
prestera (Antonovsky, 2008). Denna känsla av hanterbarhet kan göra att 
motivationen ökar, vilket även kan ha en positiv hälsoeffekt. Nyström (2009) menar 
att en individs motivationsnivå påverkar hur hen lär sig nya saker och hur personen 
ifråga presterar. Nyström skriver vidare att motivationsnivån har en transformativ 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Chiaburu%2C+D+S
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effekt på en individs livslånga lärande och identitetsprocess. Hon uttrycker sig: 
“Conséquéntly, thé individual’s involvémént and léarning in work plays a 
transformative role in shaping who a person is (or wants to become) as well as 
influencing how he or she goes through life” och fortsättér sédan: “So it seems as if 
it is a ‘névér énding’ story of bécoming” (Nyström, 2009, sid. 8). 

Att flera informanter nämner att det inte är motiverande att ständigt bemöta 
relationer via internet och att de saknar mänsklig kontakt, både på arbetet och 
under sin fritid kan länkas samman med teorin ART (Berman et.al, 2008). Denna 
teori tar, likt beskrivet ovan under tidigare forskning, upp människans förmåga till 
att återhämta sig och koncentrera sig beroende på vilken miljö hen befinner sig i.  
Berman menar att människan återhämtar sig bättre i naturliga miljöer utan ständig 
närvaro av elektronik och information. Precis som Berman tar upp, att urbana 
moderna miljöer är utmattande för människan, så tolkas det att detta framgår under 
flera av intervjuerna kopplat till exempelvis elektronik. Under intervjuerna kan det 
tolkas att dagens elektronik och stress i arbetslivet har minskat gemenskap och 
därmed motivation.  Flera uppger att de önskar att människor i deras närhet, på och 
utanför arbetet lyssnade mer proaktivt inför utmaningar. Här kan det tolkas att det 
finns en avsaknad av ett salutogent arbetssätt i arbetslivet (Antonovsky, 2008). 
Detta för att flera informanter uttrycker att de känner att de endast blir aktivt 
bemötta när ett problem redan inträffat, i stället för att lägga fram en långsiktig 
proaktiv plan. På så vis belyser berättelserna under intervjuerna att en arbetsplats 
anställda éndast får ”béhandling” när något problématiskt uppfattas och inte 
proaktiva insatser innan ett problem inträffar.   

Tema fyra: Ledarskapets centrala vägledning och förtroende  
Att flera respondenter berättade att de ansåg att en god ledare har direkt påverkan 
på deras fritid och arbetslivbalans samt att ledarens sätt att se på de anställdas 
livsbalans har en påverkan på det sociala klimatet på arbetsplatsen kan länkas 
samman med KASAM-modellen (Antonovsky, 2008). En tolkning av detta kan vara 
att ledare som respekterar att de anställda behöver stöd och balans mellan fritid och 
arbetsliv bidrar till att ge en mer komplett livsstil och ett mer hållbart sammanhang 
vilket resulterar i arbetslivsbalans. KASAM-modellen pekar på att organisation och 
leding bör arbeta hälsofrämjande tillsammans med den anställda individen samt 
med den aktuella arbetsgruppen i helhet för att nå goda resultat, detta både gällande 
individens fysiska och psykiska hälsa tillsammans med organisationens uppsatta 
mål (Antonovsky, 2008). Hur en grupp utvecklas, vilka belöningar som delas ut samt 
vilket stöd som ges i olika situationer är något som har en effekt på människans 
mentala och fysiska hälsa, både kort och långsiktigt. Att ett team har en ledare som 
inser teamets mognadsnivå och stöttar och lyssnar på sina anställda spelar en 
betydande roll för en produktiv och hälsosam arbetsmiljö, som i sin tur underlättar 
arbetslivbalans (Sjøvold, 2008).   
 
När det i resultatdelen beskrivs att det finns en lättnad i att få utrymme att få ta hand 
om sin hälsa, både på och utanför arbetsplatsen och att detta stöttas aktivt av 
organisation och ledning visar på ett salutogent tillvägagångssätt. Att uppmuntran 
från en organisation som Elisa tidigare arbetat på getts att främja sin hälsosituation, 
men även att lindra redan uppkomna problem visar på ett helhetsperspektiv med 
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fokus på friskvård som ett salutogent perspektiv förespråkar. Att se ett 
sammanhang och att som individ känna sig sedd, uppmuntrad och behövd kan bidra 
till bättre arbetslivsbalans och bättre presentationer på och utanför arbetet. Att få 
vägledning i sitt arbetsliv kan även minska risken för att känna sig alienerad i sina 
uppgifter och detta kan påverka individens privatliv i en positiv riktning 
(Antonovsky, 2008). Ett éxémpél på détta är när Elisa nämnér: ”Jag kändé mig 
omhändertagen och sedd och ja, jag jobbadé på myckét bättré tack varé dét!” Om 
arbetsgivaren och ledaren ser positivt på fritidsaktiviteter och en individ 
uppmuntras till att ta vara på sina fritidsintressen så framkom det att det kändes 
lättare att uppnå en balans. Det uttrycktes även att denna förståelse hos ledaren 
eller arbetsgivaren starkt påverkade det sociala klimatet på arbetsplatsen då det 
upplevdes lättare att prata med sina kollegor och chefer om ämnen som relaterar 
till fritidsintressen och inte endast diskutera jobbuppgifter. Detta menade flera 
informanter bidrog till bättre koncentration samt en högre kreativitet i det faktiska 
arbetet. Sjøvold (2008) menar på att det är svårt att nå resultat i en organisation 
utan förståelse för de personer man arbetar med. Han nämner vidare att förståelse 
för varandra bidrar till en teamkänsla och inte endast till en sammansatt grupp och 
att det i ett team är lättare att jobba tillsammans mot gemensamma mål.    
 
En utav informantérna nämndé uttryckét ”dén positiva dominoéfféktén”. Détta kan 
tolkas vara en liknelse vid Karaseks och Theorells (1990) olika modellutfall av hög 
eller låg grad av krav, i kombination med hög eller låg grad av hanterbarhet. Detta 
tillsammans med graden av stöd som fås i situationen. Den positiva dominoeffekten 
skulle kunna ses som det Karaseks och Theorells kallar för en ideal situation där 
krav, kontroll och stöd är i balans, anpassat till individen. Det målades också upp en 
nervös och uttröttande känsla av att hamna i konflikter på arbetet, något som 
beskrevs påverka individens fritid. Det beskrevs vidare att om stöd i form av 
förtroende fås av kollegor och framförallt av sin ledare upplevdes en konfliktfylld 
situation som mer hanterbar. Becker (2009) pekar på att nivå av emotionellt 
engagemang har en betydande effekt när det gäller jobbtillfredställelse, 
organisationstillhörighetbeteende, anställningsomsättning samt frånvaro från 
arbetet. Det kan tolkas i materialet att emotionellt engagemang minskas vid 
konflikter utan stöd, men höjs vid kontakt med ledare som proaktivt stöttar dessa 
problematiska situationer och själva är emotionellt engagerade i sitt jobb och sina 
medarbetare.  

Tema fem: Känslan av att alltid vara tillgänglig   
Då ett salutogent perspektiv ser till friskhetsfaktorer snarare än patogena faktorer 
så blir det framträdande i materialet hur friskhetsfaktorer såsom återhämtning och 
sociala aktiviteter kan tolkas fråntas från många arbetstagare och ersätts med fler 
och längre arbetsuppgifter utanför arbetstid (Antonovsky, 2008). Detta frångår ett 
salutogent perspektiv och syftar mer till synsättet att lägga fokus vid 
sjukdomsframkallande faktorer och att ”släcka brändér” i ställét för att förébygga 
och planera. Detta blir tydligt då exempelvis Arvid delar sin upplevelse om att han 
bara blivit lämnad i fred från sin arbetsgivare för återhämtning den tid då han varit 
på sjukhus. Det berättas om hur arbetsgivare överskrider privata gränser och 
indirekt kräver att de anställda bör arbeta utanför överenskommen arbetstid.  Detta 
kan jämföras méd én ”iso-spänd” situation där dén anställda förlorat balansén 
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mellan kontroll, krav och stöd (Karasek & Theorell, 1990). Detta kan också medföra 
att den anställda tappar kontroll både i och över sitt arbete som Karasek och 
Theorell (1990) tar upp. Att ständigt känna sig tillgänglig kan kränka en individs 
självbestämmanderätt. Van den Broeck et.al (2008) menar att 
självbestämmanderätt är ett mänskligt behov som vidare ger en känsla av att vara 
delaktig i beslut. Att inte känna självbestämmanderätt kan vidare skapa negativitet 
som resulterar i ohälsa och passivitet. En iso-spänd situation kan vidare ha en 
långvarig negativ effekt på en individs känsla av tillhörighet och egen uppfattning 
av kompetensnivå (Van den Broeck et.al, 2008). 

Fem möjliga steg i att beskriva arbetslivsbalans  
De fem olika teman ovan som framkommit under denna studie tycks bygga upp 
varandra. På ett liknande vis som KASAM-modellen (Antonovsky, 2008) består av 
tre olika punkter som alla tre bygger upp teorins begrepp sammanhang, samt hur 
Krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) visar på fyra olika faktorer 
eller vad som kallas för modellutfall som verkar hälsofrämjande eller ökar 
ohälsosamma krav, så finner jag att denna studie också kan se ett större perspektiv 
med dessa fem olika teman som olika steg att beakta för en hälsosam 
arbetslivsbalans. Dessa steg tycks bygga upp och beskriva olika upplevda behov hos 
informanterna för att finna en arbetslivsbalans. En positiv kombination av dessa 
steg kan ses som en positiv dominoeffekt och en spänd kombination av dessa steg 
kan ses som en negativ dominoeffekt på arbetslivsbalans.  

Ytterligare en reflektion till detta är att olika teman tycks ha starkare band till 
varandra än andra. Exempelvis tycks begreppen vägledning och motivation vara 
nära sammanlänkade. Detta då det under ämnen som relaterar till motivation, 
uppkommer många ämnen och uttryck som anknyter till vägledning och tvärt om. 
Det nämns exempelvis att en förstående ledare upplevs ha en motiverande effekt 
både på och utanför arbetet och att dessa två i kombination kan minska stressen att 
inte räcka till eller bli missförstådd. Utan vägledning nämns det att motivationen 
sjunker och upplevelser av att inte räcka till eller känna sig alienerad beskrivs. Det 
har även varit givande att ta del av hur samma begrepp ibland uppfattas olika 
beroende på person och situation. Exempel på detta är begreppet flexibilitet som 
ovan diskuteras både som ett hinder och en möjlighet i vardagen. Ytterligare ett 
exempel är begreppet återhämtning som både beskrivs som vila och som något 
aktivt. Intressant i relation till dessa exempel, är att hälsosituation och uppfattning 
av begrepp tycks uppfattas individuellt och beror av den unika situationen.   

Trovärdighet och överförbarhet  
Kvalitativt tematisk analys har tidigare fått kritik i form av att i motsats till 
kvantitativ metod, sakna fasta regler för hur forskningsprocessen bör se ut. Denna 
kritik gäller både trovärdighet och överförbarhet, då det finns tvivel kring om att 
viss kvalitativ forskning kan användas och appliceras i andra fall samt om materialet 
uppvisar en sanning fri från feltolkningar (Braun & Clarke, 2006).  Genom att ha en 
medvetenhet och även en öppenhet om att en forskare alltid tolkar material utifrån 
sin egen kunskapsgrund samt genom att redovisa steg för steg hur insamling och 
analys har gått till så bidrar detta till en mer trovärdig och överförbar studie (Braun 
& Clarke, 2006). Detta har ovan beskrivits i denna text. Något som vidare kan bidra 
till överförbarhet i en kvalitativ studie är att ge en tydlig bild av studiens kontext och 
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sammanhang, beskriva urvalskriterier samt redovisa datainsamling och 
analysprocess, vilket har sökts göra i denna studie enligt information ovan i denna 
metoddel. Denna studie kan belysa individuella berättelser som kan bidra till en 
djupare förståelse av ämnet och den kan vidare på så vis vara överförbar i ett annat 
liknande sammanhang. Dock går det inte att applicera dessa resultat och 
generalisera detta på en annan situation då endast fem intervjuer gjorts i syfte att 
skapa djup och lärdom i berättelserna och inte bredd (Graneheim & Lundman, 
2004). 

För att öka trovärdigheten i en kvalitativ tematisk analysstudie bör det finns en röd 
tråd genom studiens syfte, frågeställningar och val av metod. För en tematisk analys 
är det centralt att de enheter och citat som valts ut är meningsbärande (Graneheim 
& Lundman, 2004). Dessa punkter har beaktats noga i denna studie och beskrivs 
öppet i denna metoddel. Metod bör väljas utifrån frågeställningen och i detta fall så 
anses en kvalitativ induktiv tematisk analys givande då syftet är att förstå och 
beskriva upplevelser på djupet och inte att kvantifiera. Kvalitativ metod lämpar sig 
för att beskriva upplevelser, tankegångar och erfarenheter som inte kan lyftas fram 
med siffror. Att det finns en flexibilitet anknutet till kvalitativ metod som på ett unikt 
vis kan fånga upp olika aspekter är även positivt (Braun & Clarke, 2006). Att samla 
in material genom individuella semistrukturerade intervjuer är som ovan nämnt 
passande för studien frågeställning och syfte och en passande insamlingsmetod för 
att undersöka upplevelser (Howitt & Cramer, 2010). Bryman (2011) påpekar även 
att kvalitativ metod kan bidra med en djupare förståelse kring syfte och 
frågeställningar när det gäller at undersöka upplevelser. 

Intervju som insamlingsmetod har även varit mål för kritik då det menas att 
resultatet beror på intervjuaren och den personkemi som hen har med 
informanterna. Det har påpekats att detta både kan påverka intervjun positivt i form 
av en ärlig och givande konversation, eller negativt i form av att informanten inte 
känner tillit till intervjuaren och därmed justerar sina svar eller inte vill dela med 
sig av sina upplevelser (Teo, 2014). Under rubriken intervjuareffekten ovan har jag 
beskrivit hur denna negativa effekt kan försöka undvikas för ett trovärdigt resultat 
genom att exempelvis undvika ledande frågor, söka vara reflexiv, hålla sig till etiska 
riktlinjer och ge tydlig information till informanterna i fråga.  

Förslag på vidare forskning  
För vidare forskning inom ämnet kan det vara givande att inkludera potentiella 
arbetsgivare i intervjuer i syfte att undersöka hur de ser på situationen från en 
arbetsgivares roll. En vidare studie skulle kunna undersöka hur ledning tänker kring 
ämnet arbetslivsbalans och hur de ser på för och nackdelar kring i att investera i 
sina anställdas arbetslivbalans samt vad de ser för potentiella hinder för att inte 
göra det. Detta skulle ge en möjlighet till att studera den diskrepans som eventuellt 
finns mellan anställdas och arbetsgivares syn på arbetslivsbalans och hälsa.  

I en vidare studie är det även möjligt att utveckla forskningsområdet kring 
upplevelser av arbetslivbalans och genus. Detta valdes i denna studie att inte göras 
då de kvalitativa berättelserna endast berörde fem informanter. 
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Slutsats    
Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos individer i varierande 
arbetssituationer, hur de uppfattar sin egen balans mellan arbetsliv och fritid. Ett 
vidare syfte har likt beskrivits varit att undersöka upplevelser kring om det finns 
något stöd från arbetsgivare till anställdas fritidsintressen och återhämtning och 
hur det påverkar de anställdas prestationer och hälsosituation enligt dem själva.  
Syftet anses i denna studie vara uppfyllt då ovanstående berättelser beskriver dessa 
unika upplevelser. 

Frågeställningarna för denna studie har formulerats: Hur beskriver informanterna 
sina upplevelser kring hinder och möjligheter i relation till balans gällande arbete 
och fritid? Samt: Hur påverkas de anställdas balans mellan arbete och fritid utifrån 
det stöd som fås i deras arbetssituation enligt dem själva? Dessa kan besvaras enligt 
följande: För att dra bredare slutsatser hade fler undersökningsdeltagare behövts 
och möjligen fler studier kring ämnet. Som nämnt har meningen med denna studie 
varit att gå på djupet kring ämnet med utvalda informanter och inte att skapa bredd 
i form av antal eller statistiska samband. Vid beskrivande av upplevelser är det 
centralt att ha förståelse för att de är unika. För att besvara den första 
frågeställningen så beskriver informanterna sina upplevelser olika kring hinder och 
möjligheter gällande arbete och fritid.  Ett flertal hinder beskrivs i form av stress, 
avsaknad av stöd och oklara tidsgränser. Möjligheter till balans beskrivs som att 
arbetsgivare bör ta till vara på individens unika situation samt göra mer rum för 
återhämtning samt ett proaktivt arbetssätt för en hälsosam och resultatinriktad 
miljö, där förståelse och stöd beskrivs som centralt. Resultaten visar på att samma 
begrepp kan ha olika innebörd beroende på person och situation. Detta kan ses i 
exemplet gällande begreppet flexibilitet som beskrivs både som ett hinder och en 
möjlighet i materialet och även gällande begreppet återhämtning som dels beskrevs 
som vila och dels som något aktivt.  En teamkänsla och en individuell identitet 
uppges även vara viktigt gällande arbetslivsbalans. Svaret på den andra 
frågeställningen visar på att de anställdas balans mellan arbete och fritid i hög grad 
påverkas av det stöd som fås i deras arbetssituation. Avsaknad av stöd beskrivs i 
denna studie leda till passivitet, osäkerhet och en känsla av att inte ha kontroll över 
sin arbetssituation. Stöd i arbetslivet i form av ledning, men även av kollegor och 
vänner beskrivs som centralt för att känna motivation, hanterbarhet och balans 
mellan arbetsliv och fritid. Balansen mellan arbetsliv och fritid tycks påverka 
varandra, där förståelse, tillit, respekt, identitet och motivation verkar ha en 
inverkan på produktiviteten i arbetet och återhämtning på fritiden. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

 

1. Allmän bakgrundsinformation: (Familjesituation, ålder, utbildning, 
arbetsplats, typ av företag samt position. Vilken typ av företag arbetar du på? 
Vilka ansvarsområden har du inom arbetet? Hur skulle du beskriva din 
position? Kan du beskriva din arbetsplats? Kan du beskriva hur en vanlig dag 
ser ut för dig i ditt arbete?)   
 

2. Nuvarande situation: (Beskriv vilka möjligheter du ser för att uppnå balans 
mellan arbetsliv och fritidsintressen. Underlättar det företag du arbetar på 
balansen mellan dessa? I sådant fall på vilket sätt? Upplever du att din 
arbetsgivare stöttar livet utanför arbetsplatsen? Känner du dig flexibel i din 
nuvarande position? Vad finns det för, för- och nackdelar med flexibilitet? 
Finns det någon typ av uppmuntran kring arbetslivsbalans från arbetsgivare 
(exempelvis erbjudanden, förståelse, friskvårdsbidrag etc.), Beskriv 
eventuella svårigheter som du uppfattar som hinder i sökandet efter balans 
mellan arbetsliv och fritidsintressen. Hur disponerar du din tid mellan arbete 
och fritidsintressen?  Hur upplever du den balans som finns/inte finns mellan 
de krav som ställs inom och utanför arbetet samt den kontroll du själv känner 
att du har över dessa? Finns det något typ av stöd (exempelvis: kollegor, chef, 
familj) som underlättar i denna process?).       
 

3. Ideal situation: (Hur ser din idealbild ut gällande att uppnå en ultimat balans 
mellan arbetsliv och fritidsintressen ut för dig?/Hur skulle du vilja att din 
vardagssituation såg ut? Vad och vilka ändringar skulle det i sådant fall 
innebära för dig och din arbetsgivare? Skulle det behövas ytterligare resurser 
från din arbetsgivare för att uppnå denna idealsituation? )  
 

4. Samhällsideal kring balans mellan arbetsliv och fritid: (Hur uppfattar du att 
dagens samhällsideal ser ut i arbetslivet? Påverkar dessa dig relaterat till ditt 
arbetsliv samt till dina fritidsintressen? Hur upplever du dessa 
samhällsideal? För att passa in i dessa ideal, hur bör en person agera relaterat 
till arbetsliv och fritidsintressen enligt din uppfattning? Finns det något din 
arbetsgivare kan göra för att underlätta en arbetslivsbalans? I sådant fall vad 
och på vilket sätt? )   
 

5. Övrigt att tillägga: (Finns det andra tankar som dykt upp eller något som du 
önskar tillägga om ämnet?)  

 

 


