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Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla 

arbetstid. Utifrån syftet skapades tre frågeställningar; “Finns det någon skillnad mellan hur 

mellancheferna av olika kön planerar sin flexibla arbetstid?”, “I vilken utsträckning upplever 

mellancheferna av olika kön att de har kontroll över sin flexibla arbetstid?” och “I vilken 

utsträckning upplever mellancheferna av olika kön att det finns en konflikt mellan arbete och 

familj/fritid?”. Studiens empiri samlades in genom en enkätundersökning, respondenterna 

bestod av 44 mellanchefer med flexibel arbetstid från fyra olika enheter med viss geografisk 

spridning i Sverige. Studiens resultat har analyserats genom jämförelser mot tidigare forskning 

inom områdena det gränslösa arbetet, strategier för gränsdragning och mellanchefens 

gränsdragningar. Vidare har studiens teoretiska utgångspunkter genusordning, flexibel arbetstid 

samt dimensionen kontroll i Karasek och Theorells krav/ kontrollmodell, bringat förståelse för 

resultaten. Studiens resultat visade att det inte finns några markanta skillnader mellan hur de 

olika könen hanterar den flexibla arbetstiden. Däremot bör det understrykas att respondenterna 

som deltog i enkätundersökningen bestod av 73 procent kvinnor och 27 procent män. Resultaten 

indikerade istället att det fanns två möjliga förklaringar till andra uppvisade skillnader. Endera 

var det beroende av mellanchefens familjeförhållande, vilket i sin tur ledde till användandet av 

olika strategier. Eller så var skillnaderna beroende av mellanchefsrollen, vilken anses vara en 

position som präglas av snabba beslut samt arbetsuppgifter vilka är obegränsade till antalet. 
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Abstract 

This study aims to contribute knowledge about how middle managers of different sexes handle 

their flexible working hours. Based on the purpose, three questions were created; “Is there any 

difference between how middle managers of different sexes are planning their flexible working 

hours?”, “To what extent are the middle managers of different sexes experiencing the sense of 

control over their flexible working hours?” and “To what extend are the middle managers of 

different sexes experiencing a conflict between work and leisure?”. The empirical data of the 

study was collected by a survey, the respondents consisted of 44 middle managers with flexible 

working hours from four different units with a certain geographical spread in Sweden. The 

results of the study have been analyzed in comparisons with previous research within the fields 

boundaryless work, strategies for demarcations and the middle manager. The theoretical 

framework gender system, flexible working hours and the dimension control in Karasek and 

Theorell’s demand-control model have further given understanding to the result. The results of 

the study show that there was no striking difference between how the different sexes handled 

their flexible working hours. However, it should be underlined that the respondents who 

participated in the survey consisted of 73 percent women and 27 percent men. The results 

instead indicated that there were two possible declarations for other displayed disparities. It was 

either because of the middle manager’s family situation, which led to the use of different 

strategies. Or the disparities were because of the role as middle manager, as the role is 

characterized by quick decisions and unlimited job assignments.  
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1. Inledning 
  

”Ju friare arbete, desto svårare att bli fri från arbetet” (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006, s.150).  

 Arbetsplatser i dagens samhälle präglas ofta av högt tempo, förändringar och 

utveckling för att möta omvärldens krav. I takt med att den nya tekniken utvecklas, förändras 

även arbetslivet och många yrken. Samhällets förändringar speglar det nya arbetslivet vilket 

bidrar till att en större flexibilitet möjliggör att man inte är lika beroende av tid och rum inom 

vissa yrken. Detta kan bland annat innebära att det går lika bra att till viss del arbeta hemifrån 

eller i samband med pendling till och från arbetet, så länge det går att vara uppkopplad via 

telefon, dator eller annan teknisk utrustning. Det finns forskning som visat att personer med 

möjlighet till flexibel arbetstid är beredda att stanna längre hos sin arbetsgivare (Edgell Becker 

& Moen, 1999). Att själv få bestämma över sin arbetstid samt möjligheten att även arbeta 

hemifrån kan vara ett sätt att få ihop vardagen.  

 Inom arbetslivsforskning har således begreppet “det gränslösa arbetet” blivit ett 

väletablerat begrepp, vilket kan ses som ett resultat av det flexibla arbetet (t.ex. Allvin et al., 

2006; Grönlund, 2007). Flexibelt arbete i form av flexibla arbetstider kan ses som något 

positivt, däremot innebär denna frihet att ett större ansvar vilar på individen när det kommer till 

att sätta gränser för att arbete och fritid inte ska flyta ihop (Allvin et al., 2006). I en miljö som 

präglas av “många bollar i luften” och hög prestation är det viktigt att hitta en balans för att 

undvika att arbetet tar över och blir en orsak till ohälsa. Det blir viktigt att sätta gränser.

 Grönlund (2007) har i sin forskning kommit fram till att gränsdragningsproblematiken 

visat sig vara störst inom tjänstemannayrken i privat såväl som offentlig sektor och särskilt 

bland kvinnor samt när små barn finns i hushållet. En förklaring till detta kan vara att kvinnor 

i högre grad balanserar ett omfattande engagemang i hem och barn mot kraven från arbetet 

(Grönlund, 2007). Vi anser därför att det är av intresse att undersöka om detta även går att 

urskilja bland respondenterna i den här studien.  

 Studiens målgrupp utgörs av mellanchefer, avdelningschefer, på ett stort svenskt 

företag som själva kan bestämma hur de förlägger sin arbetstid. De har möjlighet att påverka 

när de börjar och slutar sin arbetsdag inom ramen för vissa på förhand bestämda tider. Företaget 

tillämpar därmed vad som i den teoretiska litteraturen benämns flexibel arbetstid (Allvin, 

Aronsson, Mellner & Movitx, 2013). Mellanchefsrollen är en ledningsposition inom kategorin 

tjänstemän. De fördelar till exempel arbetet i en organisation och arrangerar därmed i teorin 

även andras flexibla arbetstid. Mellanchefer har enligt litteraturen visat sig inneha en klämd sits 

mellan den högre ledningen och chefer samt medarbetare under sig (jfr. Harding, Lee & Ford, 

2014). Kan rollen som mellanchef ha någon inverkan på hur man hanterar den flexibla 

arbetstiden? 

  

1.2 Studiens samhälleliga och pedagogiska relevans 

Ämnet som vi valt handlar om flexibla arbetstider och det gränslösa arbetet, något som känns 

högst aktuellt att studera i dagens samhälle. Idag förvärvsarbetar ungefär lika många män och 

kvinnor i Sverige (Abrahamsson, 2009; SCB, 2014). Samtidigt finns traditionella 
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föreställningar kvar om att kvinnan är den som tar ett större ansvar för hem och hushåll, en 

diskussion som förs inom genusforskningen (Hirdman, 2001).  

 Med internets framväxt sedan 1990-talet har arbetslivet och samhället förändrats 

drastiskt liksom arbetslivets olika yrkesroller (Allvin, Aronsson, Härenstam & Wiklund, 1999; 

Grönlund, 2004). Inom tjänstemannasektorn har många tillgång till flexibla arbetstider, vilket 

gör det möjligt att utföra arbetsuppgifter oberoende av tid och rum med hjälp av tekniska 

redskap som mobil och dator (jfr. Allvin et al., 2006; Allvin et al., 2013). Med denna 

egenkontroll, som flexibla arbetstider innebär, följer ett stort ansvar på individen att sätta 

gränser mellan arbete och fritid (Grönlund, 2007). Det blir därför intressant att ur en pedagogisk 

synvinkel studera hur mellanchefer hanterar den flexibla arbetstiden, eftersom mellancheferna 

påverkas samt formas av fenomenet flexibel arbetstid som råder i dagens arbetsliv. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar 

sin flexibla arbetstid. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Finns det någon skillnad mellan hur mellancheferna av olika kön planerar sin flexibla 

arbetstid? 

 I vilken utsträckning upplever mellancheferna av olika kön att de har kontroll över sin 

flexibla arbetstid? 

 I vilken utsträckning upplever mellancheferna av olika kön att det finns en konflikt 

mellan arbete och familj/fritid? 
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2. Bakgrund  

Detta avsnitt avser att presentera bakgrunden till studiens ämnesområde. Inledningsvis 

beskrivs den svenska arbetsmarknaden, som gått från att vara mansdominerad till att idag vara 

mer jämställd. Vidare redogörs kort bakgrunden till fenomenet flexibelt arbete. Avsnittet 

avslutas med den senaste föreskriften om psykosocial arbetsmiljö och dess relation till studiens 

syfte. 

2.1 Kvinnors och mäns förvärvsarbete  

Historiskt sett har arbetsmarknaden dominerats av män medan kvinnan har haft sin plats i 

hemmet för att ta hand om hushåll och barn (Hirdman, 2001). Yvonne Hirdman har i boken 

Med kluven tunga, LO och genusordningen beskrivit kvinnans position i det moderna samhället. 

Boken tar upp olika ”kontrakt” likt metaforer som består av tre olika tidsperioder; 

hushållskontraktet 1946–1961, jämlikhetskontraktet 1961–1976 och jämställdhetskontraktet 

1976–1986. Dessa tidskontrakt präglas av strukturella skillnader mellan män och kvinnor på 

arbetsmarknaden. Till en början hade kvinnor och män olika roller och ansågs vara bättre 

lämpade för olika slags arbeten. Yrkesarbetande kvinnor hade ”kvinnolöner” vilket innebar 

mindre inkomst än männen. Kvinnan stod även för hushållsarbetet och barnuppfostran i 

hemmet. Under jämlikhetskontraktet blev synen på kvinnors och mäns arbeten mer jämlika då 

det fanns en större efterfrågan av kvinnor som arbetskraft inom industrin. När allt fler kvinnor 

började komma ut på arbetsmarknaden växte barnomsorgen, den offentliga sektorn byggdes ut 

vilket även kom att bli sektorn där flest kvinnor arbetade (Hirdman, 2001).   

 Den svenska arbetsmarknaden brukar idag benämnas som en av världens mest 

jämställda med ungefär lika många män och kvinnor som förvärvsarbetar (Abrahamsson, 

2009). Under år 2015 var det enligt SCB (2016) 78 procent kvinnor och 82 procent män som 

var sysselsatta, vilket innebar att de utförde arbete minst 1 timme under referensveckan 

alternativt var tillfälligt frånvarande från arbetet. Av dessa sysselsatta kvinnor och män 

förvärvsarbetade vanligen 55 procent av kvinnorna och 78 procent av männen 35 timmar per 

vecka eller mer (ibid.). Vanligen arbetad tid är den tid en person ska arbeta enligt 

överenskommelse. Statistik visar att sammanboende kvinnor med barn under 7 år var den grupp 

som hade den lägsta faktiskt arbetade tiden (ibid.). Med faktisk arbetad tid menas hur många 

timmar personen arbetade under referensveckan. Dessa kvinnor arbetade cirka 20 timmar per 

vecka, jämfört med sammanboende män med barn under 7 år vars faktiskt arbetade tid var ca 

30 timmar per vecka.   

 Vid en jämförelse av Hirdmans (2001) historiska beskrivning av kvinnor och mäns 

roller på arbetsmarknaden och dagens statistik (SCB, 2016), kan vi se att kvinnor än idag 

förvärvsarbetar färre timmar per vecka än männen.  

 

2.2 Flexibilitetens framväxt  

Grönlund (2004) redogör i boken Flexibilitetens gränser för bakgrunden till fenomenet flexibelt 

arbete. Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) har länge haft inflytande över debatten om 
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arbetstid. På 1970-talet, då jämställdhet var ett huvudtema i debatten, formulerade 

socialdemokratiska kvinnoförbundet ett mål om sex timmars arbetsvecka. Detta mål godtogs 

av två partier samt de fackliga huvudorganisationerna. SAF motsatte sig dock målet och 

lyckades döva opinionen. Under den här tiden började allt fler kvinnor att förvärvsarbeta och 

synen på kvinnors och mäns arbeten blev allt mer jämlik. På 80- och 90-talet blev 

arbetstidsfrågan återigen prioriterad men med ett nytt huvudtema, nämligen flexibilitet. 

Bakgrunden var bland annat informationsteknologins framväxt samt den ökade internationella 

konkurrensen som i sin tur ledde fram till nya produktionskoncept. Initiativet kom denna gång 

från arbetsgivarna eftersom de ville anpassa arbetstiden efter det enskilda företagets behov. 

Idéns kärna var att ha en slimmad organisation i syfte att snabbt kunna anpassa sig efter 

variation i efterfrågan, där reglering av personalens arbetstid var ett sätt. Denna nya 

produktionsorganisation bidrog till en förändring. Arbetsgivarna gick från att använda 

arbetstiden som ett slags kontrollinstrument, det vill säga att arbetarna under en viss tid skulle 

utföra ett visst antal arbetsuppgifter, till att istället bruka mål- och resultatstyrning. Det som då 

fick betydelse var att ha arbetsuppgiften klar i tid och med rätt kvalitet. Detta har i sin tur lett 

till förändrade önskemål om arbetstider och möjligheten att kunna arbeta mer flexibelt, genom 

att styra och anpassa sina arbetstider efter behov och arbetsuppgifter. 

 

2.3 Psykosocial arbetsmiljö  

Sedan 2015 har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö som belyser psykosocial arbetsmiljö, den innehåller bland annat regler om 

arbetsbelastning och arbetstider. Vad som ryms inom den psykosociala arbetsmiljön kan bland 

annat vara samspelet mellan individer på en arbetsplats och samspelet mellan individen och 

arbetsmiljön (Abrahamsson & Johansson, 2013). Föreskriften syftar till att minska den 

arbetsrelaterade ohälsan (AFS: 2015:4). I denna föreskrift finns bland annat allmänna råd för 

hur arbetsgivaren kan motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Ett råd är att 

arbetsgivaren redan vid planeringen av arbetet bör ta hänsyn till de risker som kan medföra 

ohälsa för arbetstagarna. En av riskerna som tas upp är då det finns ”långtgående möjligheter 

att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar.” (AFS: 

2015:4, s. 10). Detta råd grundar sig i de fall där arbetstagarna har flexibilitet i arbetstiderna, 

vilket kan leda till att arbetet inkräktar på deras tid för återhämtning och vila. Arbetsgivaren bör 

därför förtydliga gränserna för att minimera risken för ohälsa (jfr. Gunnarsson, Johansson & 

Stoetzer, 2016).  

 I och med det moderna tekniksamhälle vi lever i ställs nya krav på arbetsmiljöarbetet, 

vilket har resulterat i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Trots att 

arbetsgivaren bär ett ansvar för att tydliggöra gränserna ligger det ändock ett ansvar på den 

enskilde arbetstagaren att förhålla sig till dessa. Detta är bakgrunden till studiens syfte, 

nämligen att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla 

arbetstid. 
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom ramen för studiens syfte och frågeställningar att 

presenteras. Inledningsvis beskrivs hur sökprocessen gick till. Därefter redogörs för tidigare 

forskning inom områdena; det gränslösa arbetet, strategier för gränsdragning och 

mellanchefens gränsdragningar. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning av den tidigare 

forskningen i relation till studien. 

  

3.1 Sökprocess  

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar om studiens ämnesområde genomfördes en 

litteratursökning i databaserna LIBRIS, ERIC och Google Scholar. Sökorden som användes var 

flexibel arbetstid, flexible working hours, flexibelt arbete, gränslöst arbete, psykosocial 

arbetsmiljö, mellanchef och middle management. Vi använde dessutom kombinationerna: 

hantera + flexibel arbetstid, planera + flexibel arbetstid.  

 Genom att läsa igenom träffarna kunde irrelevanta studier sållas bort och intressanta 

studier sparas. Exempel på sådant som sållades bort var då studier inte var “peer-reviewed”. 

Vidare lästes även referenslistorna igenom vilket ledde till att vi kom i kontakt med ytterligare 

intressanta studier. Något vi upptäckte var att det saknades tidigare forskning om hanteringen 

och planeringen av den flexibla arbetstiden.  

 För att finna tryckt teoretisk referenslitteratur använde vi bland annat tidigare studier 

på området för att komma i kontakt med relevant litteratur. Litteraturen söktes därefter upp på 

Uppsala universitetsbibliotek. 

  

3.2 Det gränslösa arbetet   

Allvin et al. (2006) anser att gränsen mellan arbete och fritid alltmer suddas ut eftersom de 

traditionella formerna för både arbete och fritid ändras. Arbetet är idag inte lika begränsat vad 

gäller tid och rum som det tidigare varit, detta leder inte enbart till att arbetet spiller över på 

fritiden utan även vice versa.  

 Grönlund (2007) har analyserat ett europeiskt datamaterial och gjort jämförelser mot 

Sverige för att se om ökad kontroll och självbestämmande i arbetet kan öka risken för mer 

övertid, negativ stress och konflikt mellan arbete och familj. En hög kontroll innebär att ett stort 

ansvar ligger på individen att själv prioritera, strukturera och sätta upp gränser mellan arbete 

och privatliv för att arbetet inte ska bli gränslöst (ibid.). Utgångspunkten i Grönlunds (2007) 

studie var att forskare på senare tid sett att en hög egenkontroll av arbetet å ena sidan innebär 

ett högre välbefinnande, å andra sidan har resultatet från den jämförande europeiska studien 

bekräftat att en hög kontroll är relaterat till mer övertidsarbete. Resultatet från jämförelsestudien 

visade dock att svenska personer som har en hög kontroll i arbetet inte arbetar mer övertid. 

Ytterligare en skillnad hon funnit är att svenska tjänstemän med en högre kontroll i arbetet 

upplever en bättre balans mellan arbete och familj, medan det europeiska materialet snarare 

visade att en hög kontroll leder till en upplevd konflikt. Dessa personer upplever även i högre 
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grad att arbetet går ut över fritiden och familjelivet. I den jämförande europeiska studien visade 

resultatet vidare att gränslöshet och konflikt mellan arbete och fritid visade sig vara större 

problem för kvinnor än för män, liksom när det fanns små barn i hemmet (ibid.). Hon menar att 

en förklaring kan vara att kvinnor ofta har ett större ansvar för barn och hushåll. Enligt Grönlund 

(2007) kan flexibla arbetstider liknas vid ett tveeggat svärd, det kan bidra till kontroll i arbetet 

på gott och ont. En vanlig uppfattning är att flexibla arbetstider kan underlätta för människor 

att lyckas få balans mellan arbete och fritid genom att de själva får styra och sätta gränser för 

arbetet. Detta medför en stor frihet att själv få avgöra hur arbetstiden ska förläggas, vilket kan 

ses som positivt för dagens moderna individ. Denna frihet kan dock bidra till att arbetet blir till 

en ”honungsfälla – frestande söt men med en otrevlig förmåga att klibba sig fast” (Grönlund, 

2007, s. 12). Detta citat kan tänkas spegla ett arbete som är mycket engagerande och där 

yrkesrollen innebär stort eget ansvar att strukturera upp vad som ska göras och inom vilka 

tidsramar arbetet ska utföras. I en situation där tidsplanen inte håller och strukturen faller kan 

engagemanget och friheten bli en fälla för stress och tidsbrist, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser för livet utanför arbetsplatsen. Enligt Grönlund (2007) är ofta övertidsarbete 

relaterat till hög kontroll i arbetet. Kontroll i sammanhanget innebär att individen själv 

prioriterar, styr och strukturerar upp sitt arbete och sin arbetstid. Som tidigare nämnts är det 

främst tjänstemannayrken och chefer som har möjlighet till flexibel arbetstid och därmed en 

högre kontroll. Dessa positioner är ofta mer mobila än arbetstagares och förväntningarna på 

resultat- och målstyrning är högre från arbetsgivarens sida (ibid.). Det kan dock vara svårt att 

precisera och mäta resultaten vilket kan resultera i att arbetet aldrig tar slut eftersom det alltid 

går att göra mer.  

 Edgell Becker och Moen (1999) har i en amerikansk studie intervjuat olika par i 

medelklassen, där minst en i paret hade en chefsroll, för att undersöka deras arbets- och 

familjeförhållanden. Resultatet i studien indikerade att regelbundna arbetstider var viktigast för 

livskvalitén och balansen mellan arbete och fritid. Kvinnor och män med flexibel arbetstid och 

frihet att själva bestämma över sin arbetsdag, planerade att stanna hos arbetsgivaren minst fyra 

år framöver. Flexibel arbetstid är enligt studien ett sätt att ha kontroll över sitt arbete. Anställda 

som visade sig ha möjlighet att kontrollera sina arbetstider, scheman och arbetets förläggning 

tycktes i allmänhet må bättre än de som inte ansåg sig ha kontroll över sina arbetstider. Män 

ansåg sig generellt ha större kontroll än kvinnor och kvinnor med barn i hemmet tyckte sig ha 

mindre kontroll än kvinnor utan barn. Män och kvinnor i studien utan barn i hemmet hade längre 

arbetsveckor och det var dessutom ingen större skillnad i arbetstid mellan könen. Däremot 

visade det sig att då barn fanns i hushållet arbetade kvinnorna nio timmar mindre per vecka än 

männen.  

 

3.3 Strategier för gränsdragning  

Allvin et al. (2006) poängterar att bara för att gränserna suddas ut behöver inte arbete och fritid 

blandas samman, däremot ställs högre krav på att individen själv måste ansvara för att skapa 

och vidmakthålla sina egna gränsdragningar. Vidare menar de att det finns olika sätt att utforma 

och ordna strategier för att hantera detta, den upplevda balansen mellan arbete och fritid 

kommer således att variera beroende på individens egna sätt att hantera gränsdragningarna.
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 Allvin och Aronsson (2000) studerade frilansande journalisters och fotografers 

arbetsvillkor. De studerade frilansarna arbetade individuellt mot egna mål och tvingades således 

själva planera och utföra sitt arbete, metoderna för att organisera arbetet varierade däremot. 

Resultatet visade bland annat att det fanns två olika personliga strategier, nämligen 

karriärstrategin och familjestrategin. Dessa har två skilda huvudteman, karriärstrategin innebär 

att frilansaren sätter arbetet i första rummet medan familjestrategin innebär att hen sätter 

privatlivet i första rummet. Dock poängterar Allvin och Aronsson (2000) att karriärstrategin 

inte handlar om att det enbart är arbetet och karriären man bryr sig om, istället är det utveckling 

på både personlig och professionell nivå frilansaren vill åt. Karriärstrategin innebär att 

frilansaren anpassar sin fritid efter arbetstrycket, till exempel framkom det att dessa personer 

tog semester när det var lågsäsong och tog ledigt först när ett uppdrag var avslutat. 

Familjestrategin handlar istället om att familjens rutiner och tider var det som styrde 

frilansarens tider. Planeringen är således den viktigaste strategin, man planerade så väl fritiden 

som arbetet. Mot bakgrund av de resultat som Allvin och Aronsson (2000) fick fram kan man 

se att de skilda strategierna för organisering av arbetet anger hur relationen mellan arbete och 

fritid bör se ut. Det sätt frilansaren väljer att organisera arbetet på är således det sätt hen tycker 

sig uppnå balans mellan arbete och fritid. Huruvida frilansaren upplever balans eller konflikt 

mellan arbete och fritid varierar därmed beroende på vilket förhållningssätt gentemot arbetet 

hen har.  

 Nippert-Eng (1996) tar i sin bok upp att även mindre ting som till exempel kalendern 

och nycklarna kan vara viktiga markörer för gränsen mellan arbete och fritid. Hon beskriver att 

dubbla kalendrar kan förekomma, det vill säga att man skiljer på arbetskalendern respektive 

den privata kalendern. Det kan däremot vara så att informationen i dessa kalendrar överlappar 

varandra. Vidare beskriver hon att olika nyckelknippor kan markera gränsen mellan arbete och 

fritid, till exempel genom att individen har en nyckelknippa för arbetet och en annan för 

hemmet. Allvin et al. (2006) tar upp informationstekniken som en annan typ av föremål vilken 

används i syfte att upprätta och upprätthålla gränsen mellan arbete och fritid. Som exempel tar 

de upp att den bärbara datorn kan verka som arbetsrum eftersom “den faktiskt ger tillträde till 

ett annat rum, ett rum man öppnar upp genom att enkelt aktivera tekniken” (Allvin et al., 2006, 

s. 125). Idag kan man anta att även smartphonen kan uppfylla samma syfte då den gör det 

möjligt för användaren att komma åt mail, kalendrar, internet et cetera samtidigt som man även 

kan ringa med den. Även Gustafson (2009) framhåller kalendern som ett sätt att strukturera och 

underlätta planeringen av sitt arbete genom att synka dessa med kollegor och 

familjemedlemmar. Vidare menar han att framförhållning är en viktig faktor i familjer där 

någon av parterna har en mer flexibel arbetsroll med flexibla arbetstider.  

 Det finns följaktligen en mängd varierande och individuella strategier för att skapa och 

vidmakthålla gränsen mellan arbete och fritid. Sammanfattningsvis kan det därför antas att 

vilken strategi som används samt hur väl den följs är beroende av den enskilda individens 

inställning till huruvida gränsen mellan arbete och fritid är viktig eller inte.  
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3.4 Mellanchefens gränsdragningar  

I litteraturen beskrivs mellanchefen som “den högsta ledningens redskap till att vara motorn i 

verksamheten” (Drakenberg, 1997, s. 8). Margareth Drakenberg menar att i stora verksamheter 

har decentralisering givit mellanchefer större ansvar i form av egna budgetar och eget 

personalansvar. Mellanchefer innehar en roll som ställer höga krav på flexibilitet, till exempel 

genom att dynamiskt strukturera upp och prioritera det arbete som är viktigast för stunden 

(Drakenberg, 1997). Vidare lyfter Harding et al. (2014) i den brittiska artikeln ”Who is ’the 

middle manager’?” fram mellanchefens roll som både kontrollerad och kontrollerande, då 

mellanchefen har krav på sig både ovanifrån och underifrån i organisationen. 

Mellanchefspositionen kan således uppfattas som klämd mellan den högre ledningens krav och 

de krav medarbetare och chefer underifrån har. Edlund (Drakenberg 1997) belyser liksom 

Drakenberg (1997) mellanchefers flexibla roll och menar att deras arbete i viss utsträckning 

kan ses som obegränsad. Det finns alltid mer att uträtta och många gånger kan det vara svårt att 

arbeta ostört då rollen som chef kan innebära oväntade avbrott från kollegor, snabba beslut som 

ska tas och stress över att inte hinna klart arbetsdagens uppgifter. När arbetet inte hinns med 

kan det resultera i övertidsarbete, hem- och helgarbete samt påfrestningar som kan gå ut över 

hem och familj.  

 Edlund (Drakenberg, 1997) har genom en enkätstudie med 200 mellanchefer 

identifierat tre olika balanseringsstrategier för att balansera arbete och fritid. Beskrivningarna 

av dessa karakteristiska chefstyper är inte menade att ses som några ideal utan snarare 

nyanserade typbeskrivningar för att påvisa ett samspel mellan arbete och fritid. Dessa har 

kategoriserats i följande typer; de gränslösa, gränsdragarna och gränsöverskridarna.  

 De gränslösa anses vara de som har svårt att balansera arbetsliv och fritid. Dessa 

personer väljer helhjärtat arbetet före familj och fritid. De gränslösa uppfattar ofta sitt arbete 

som engagerande och tilltalande vilket kan leda till att de inte skapar någon tydlig gräns mellan 

arbete och fritid, därav namnet “de gränslösa”. Utmärkande för den här kategorin är även att de 

ofta arbetar övertid på kontoret eller i hemmet då de inte får tiden att räcka till. Vanligtvis 

arbetar de över 50 timmar per arbetsvecka. De har svårt att släppa arbetet i tankarna och de blir 

inte färdiga med arbetsuppgifterna när dagen är slut. Deras starka prioritering av arbetet kan 

följaktligen bidra till konfliktsituationer med privatlivet såväl familj som fritid.  

 Den andra kategorin, gränsdragarna, sätter istället en tydlig gräns mellan arbete och 

fritid. De använder sig av olika hjälpmedel som kallas för “gränsmarkörer” för att upprätthålla 

en viss åtskillnad mellan arbete och fritid. Dessa gränsmarkörer kan vara en fysisk aktivitet som 

att ringa hem efter arbetsdagens slut eller gå på ett träningspass. Gränsdragarna undviker att ta 

med sig arbetet hem och arbetstiden förläggs främst till arbetsplatsen och överstiger sällan 45 

timmar per arbetsvecka. Dessa personer planerar i god tid och involverar familj och kollegor i 

tidsplanering och avvikande övertidsarbete.  

 Gränsöverskridarna, utgörs av Edlunds (Drakenberg 1997) tredje och sista kategori. 

De intar en ställning mitt emellan de övriga kategorierna. De liknar å ena sidan de gränslösa i 

sitt sätt att vara engagerade och prioritera arbetet. Å andra sidan är de mycket väl medvetna om 

att tiden utanför arbetet är begränsad, vilket gör att dessa personer försöker optimera sin 

tidsanvändning. Det är inte ovanligt att de planerar på väg till eller från jobbet, förbereder 
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arbetsuppgifter i hemmet framför tv:n eller lyssnar med ett halvt öra samtidigt som de ägnar tid 

åt andra arbetsuppgifter. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Avsnittet ovan behandlar relevant forskning inom det studerade området. Studiens syfte är att 

bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla arbetstid. Avsnittet 

delas upp i följande tre områden; det gränslösa arbetet, strategier för gränsdragning samt 

mellanchefens gränsdragningar, vilka relaterar till studiens syfte och frågeställningar. Tidigare 

forskning visar att den flexibla arbetstiden är ett led av det gränslösa arbetet då de traditionella 

formerna för arbetet ändras i takt med samhällets utveckling. Denna flexibilitet ställer krav på 

individen att själv sätta gränser mellan arbete och fritid. En studie menar att vilket kön i 

kombination med vilken kontroll i arbetet individen har kan vara avgörande för upplevelsen av 

endera balans eller konflikt mellan arbete och fritid. En annan studie anser att upplevelsen 

mellan arbete och fritid beror på individens strategi och förhållningssätt gentemot arbetet. 

Andra studier betraktar istället användandet av olika gränsmarkörer som sätt för individen att 

upprätta gränser. Avslutningsvis beskrivs rollen som mellanchef som en klämd position då de 

ofta har krav från både underordnade och överordnade, samtidigt som snabba beslut ska fattas. 

En studie om mellanchefers sätt att balansera arbete och fritid identifierade tre olika 

balanseringsstrategier. Sammanfattningsvis kan det genom den tidigare forskningen antas att 

individens kön, egen kontroll alternativt strategi kan vara avgörande för vilka konsekvenser den 

flexibla arbetstiden leder till.  

 Mot bakgrund av den presenterade tidigare forskningen kan det konstateras att det 

finns forskning om flexibla arbetstider, det gränslösa arbetet och olika strategier för 

gränsdragning. Däremot anser vi att det saknas studier om hur individer av olika kön hanterar 

den flexibla arbetstiden i allmänhet och hur mellanchefer av olika kön hanterar den i synnerhet. 

Som tidigare studier visat innehar mellanchefen en roll där arbetsuppgifterna i många fall är 

obegränsade till antalet. I kombination med flexibel arbetstid, familj och fritidsintressen kan 

detta leda till besvärliga konsekvenser. Då även tidigare internationella studier visat att kön kan 

påverka huruvida individen upplever balans eller konflikt mellan arbete och fritid, anser vi att 

kön är en intressant faktor att studera. Vår förhoppning med studien är således att bidra med 

kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla arbetstid.  

 

 

 

 

 



10 

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera de teoretiska utgångspunkter som ska ligga till 

grund för studien. Med avstamp i vårt syfte, att bidra med kunskap om hur mellanchefer av 

olika kön hanterar sin flexibla arbetstid, inleds teoriavsnittet med en kort historisk översikt av 

genusteori. Avsikten är att skapa förståelse för bakomliggande orsaker till synen att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor. Därefter beskrivs hur begreppet flexibel arbetstid ska 

förstås i studien. Avsnittet avslutas med studiens definition av begreppet “hantera”, vilket 

operationaliserats i studiens frågeställningar.  

 

4.1 Kön och genusordning  

Hirdman (2001) och Abrahamsson (2009) talar om genusordning, genussystem eller 

könsordning, i den här studien använder vi begreppen synonymt. Denna ordning eller system 

består av åsikter om vad som är kvinnligt och manligt, vilka intressen och arbeten som passar 

de olika könen, hur relationen mellan män och kvinnor ska vara et cetera. Detta bidrar till 

sociala system i form av idéer och föreställningar om kön, en ordning som kategoriserar män 

och kvinnor på samhälls- och individnivå (Hirdman, 1988; Abrahamsson, 2009). 

Genusordningen är historiskt konstruerad av människan och lever vidare genom sociala och 

kulturella praktiker som genomsyrar hela samhället (Abrahamsson, 2009).  ”Ordningen av 

människor i genus har blivit basen för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna” 

(Hirdman, s. 51, 1988). Genusordningen som råder i samhället består av två bärande principer: 

(1) könen hålls isär, manligt och kvinnligt bör inte blandas och (2) det finns en hierarki där män 

är överordnade och kvinnor är underordnade männen (Hirdman, 1988). Den första principen, 

att könen ska hållas isär, gör att kvinnor och män befinner sig på olika nivåer i samhället. Detta 

kan visa sig genom könssegregering på arbetsmarknaden, att vissa arbeten är skapta för det ena 

könet och vice versa (Hirdman, 1988; Abrahamsson, 2009). Hirdman (1988) tar upp 

dikotomier, i särhållandets tabu: arbetsuppgifter, roller, egenskaper, beteenden får ofta 

motsatspar vilket i sin tur får kön, kvinnligt och manligt. Kvinnor ses som omhändertagande 

och män ses som hårda och starka. Den andra principen handlar om hierarki och makt där 

mannen ses som normen och kvinnan är inte en hel människa utan ses istället som mannens 

hjälpreda, hushållerska och barnaföderska (Hirdman, 2001). Genusordning och 

beskrivningarna ovan är strukturella mönster som varierar över tid och Abrahamsson (2009) 

menar att denna ordning varierar mellan olika organisationer och kan komma till uttryck på 

olika sätt. Att handla efter dessa principer är något som människor aktivt väljer att göra eller 

inte göra.  

 Enligt Grönlund (2004) kan kön ha betydelse för flexibel arbetstid då det fortfarande 

finns traditionella föreställningar om könsroller där kvinnor står för större delen av hemarbetet. 

Det kan därmed göra att kvinnor erbjuds flexibel arbetstid för att lyckas hinna med både arbete 

och familj. På grund av de traditionella föreställningarna förväntas män å andra sidan vara 

flexibla på organisationens villkor och erbjuds flexibla arbetstider för att verksamhetens behov 

ska kunna tillgodoses. Teorin om genusordningen intygar därmed att det är viktigt att studera 

hur olika kön hanterar sin flexibla arbetstid. 
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4.2 Flexibel arbetstid  

Det finns olika former av flexibilitet men generellt kan det sägas att det finns två olika 

huvudteman enligt både Allvin et al. (2006) och Grönlund (2004).  

 Allvin et al. (2006) kallar dem “flexibilitet genom förtroende”, den flexibilitet där 

arbetstagaren själv får bestämma över sin arbetstid samt förläggning av arbetstiden, och 

“flexibilitet genom utbytbarhet”, den flexibilitet där företaget gör sig oberoende av 

arbetstagaren genom att anställningen är flexibel, till exempel behovsanställningar.

 Grönlund (2004) i sin tur skiljer på extern och intern flexibilitet men poängterar att 

dessa inte ska ses som idealtyper utan som två teoretiska modeller i syfte att visa de centrala 

dragen. Extern flexibilitet handlar om att organisationen, genom till exempel tidsbegränsade 

anställningar eller inhyrd personal, anpassar storleken på personalstyrkan beroende på hur 

marknaden ser ut. Intern flexibilitet, som i sig består av två olika strategier, handlar istället om 

hur arbetsgivaren flexibelt omfördelar den befintliga personalen. Ena strategin kallar hon 

funktionell flexibilitet, vilket innebär att arbetsgivaren låter personalen variera 

arbetsuppgifterna beroende på var de bäst behövs för stunden. Den andra strategin kallar 

Grönlund (2004) för arbetstidsflexibilitet. Med arbetstidsflexibilitet menas att arbetstiden 

varieras genom förändringar i den ordinarie arbetstidens längd och förläggning. 

 Flexibla arbetstider i den här studien utgår från individens sätt att hantera längd och 

förläggning av sin arbetstid efter behov, vilket går i linje med Grönlunds (2004) begrepp 

arbetstidsflexibilitet och Allvin et al.:s (2006) begrepp “flexibilitet genom förtroende”.  

 

4.3 Hanteringsbegreppet och dimensionen ”kontroll” i Karasek och 

Theorells modell  

Krav/kontroll-modellen introducerades för trettio år sedan av Karasek och Theorell (1990). 

Modellen har fått stort genomslag inom arbetsmiljöforskning och har även gett upphov till 

arbetsmiljölagens utformning (Grönlund, 2007; AFS 2015:4).  Krav/kontroll-modellen består 

av två olika faktorer, krav och kontroll, som samspelar. Modellen används främst för att 

förutsäga arbetsrelaterad ohälsa och stress (Karasek & Theorell, 1990). Krav innebär den 

arbetsbelastning arbetstagaren upplever, medan kontroll är det inflytande samt handlings- eller 

beslutsutrymme som arbetstagaren tycker sig ha över arbetet (ibid.). Upplevelsen av stress är 

alltså beroende av förhållandet mellan de båda faktorerna. Arbetet kan leda till skadliga 

stressproblem hos arbetstagare när till exempel känslan av arbetets krav är höga medan känslan 

av kontroll är låg (jfr. Grönlund, 2007). Däremot minskar risken för olika stressproblem när 

känslan av kontroll är hög (ibid.). Kontroll är således den avgörande faktorn för vilka 

konsekvenser den upplevda stressen leder till (Karasek & Theorell, 1990).   

 I den här studien ser vi till dimensionen kontroll i modellen. Teoretiskt menar Karasek 

och Theorell (1990) att begreppet kontroll innebär det inflytande, handlings- eller 

beslutsutrymme som människor har över sitt arbete. Kontrollen kan innebära att man får avgöra 

sin arbetstakt själv, lägga upp arbetstiden och sina arbetsuppgifter som man vill (Grönlund, 

2007). Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön 

hanterar sin flexibla arbetstid. Genom att operationalisera det som Karasek och Theorell 
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benämner “kontroll” definieras här begreppet “hantera” som kontroll över, ha inflytande över 

samt planering av sitt arbete och sin arbetstid. Då vi ämnar mäta kontroll har vi använt två av 

de tre påståenden Anne Grönlund (2007) använde för att mäta kontroll i sin studie (se avsnitt 

6.4.4).  

 

4.4 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter  

Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av de tre områdena genusordning, flexibel arbetstid 

samt kontroll från Karasek och Theorells krav/ kontroll-modell. Dessa tre lägger tillsammans 

grunden för hur studien ska förstås. Genusordningen är en utgångspunkt för att förstå de 

eventuella könsskillnader som finns i hanteringen av den flexibla arbetstiden. Vidare ska 

begreppet flexibel arbetstid i denna studie förstås som det sätt individen hanterar arbetstidens 

längd och förläggning. Detta går i linje med hur begreppet “hantera” ska förstås i studien, 

nämligen det sätt individen har kontroll över, inflytande över samt hur individen planerar sitt 

arbete och sin arbetstid. Studiens definition av begreppet ”hantera” har därmed genererat 

studiens tre frågeställningar; ”Finns det någon skillnad mellan hur mellancheferna av olika kön 

planerar sin flexibla arbetstid?”, ”I vilken utsträckning upplever mellancheferna av olika kön 

att de har kontroll över sin flexibla arbetstid?” och ”I vilken utsträckning upplever 

mellancheferna av olika kön att det finns en konflikt mellan arbete och familj/fritid?”.  
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5. Metod  

I detta avsnitt presenteras och motiveras de metodval som legat till grund för studien. 

Inledningsvis förs en diskussion om de för- och nackdelar som finns med metodvalet. Därefter 

följer avsnitt som beskriver målgruppen och urvalet, enkätkonstruktionen, distributionen, 

bortfall samt bearbetning och analys. Vidare redogör vi för studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet och de etiska överväganden som tagits i beaktning. Slutligen förs reflektioner 

över metodvalet.  

 

5.1 Val av metod  

Åsberg (2001) för en diskussion om att metoden inte kan vara kvantitativ eller kvalitativ, istället 

bör vi tala om kvantitativa eller kvalitativa data. ”Metoder (ansatser, perspektiv, etc.) kan inte 

vara kvantitativa eller kvalitativa. Data däremot kan vara det i det att dessa data speglar, 

representerar eller belyser kvalitativa och kvantitativa egenskaper hos fenomen” (Åsberg, 2011, 

s. 275). Han beskriver metoden som det tillvägagångssätt som används för att samla in data, 

metoden kan således inte vara kvantitativ eller kvalitativ eftersom själva tillvägagångssättet inte 

är olika stort eller olika frekvent. Vidare nämner han att intervjumetod eller enkätmetod handlar 

om olika datainsamlande tillvägagångssätt, antingen genom intervju eller enkät, vilka kan ge 

både kvantitativa (i form av siffror) och/ eller kvalitativa data (i form av ord). Detta kan avslöja 

att själva metoden inte är kvantitativ eller kvalitativ, istället handlar det om den insamlade 

datans egenskaper.  

 Vi har valt att göra en enkätstudie för att kunna bidra med kunskap om hur 

mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla arbetstid. Mot bakgrund av Åsbergs (2001) 

resonemang kan det förstås som att den data vi samlat in är av kvantitativ karaktär då den 

sammanställts i siffror. Enkätstudie valdes då vi ansåg att ju fler svar vi får in desto bredare syn 

får vi. En intervjustudie hade gett oss möjlighet att få en djupare inblick i hur mellancheferna 

upplever en eventuell konflikt mellan arbete och fritid. De hade även kunnat berätta med egna 

ord hur just dem hanterade den flexibla arbetstiden. Dock är vårt syfte med denna undersökning 

att bidra med kunskap om hur mellanchefer hanterar detta, vi ansåg därför att vi ville få in svar 

från så många mellanchefer som möjligt för att se om det endera finns en samsyn eller en 

varierad syn på hanteringen av den flexibla arbetstiden. De nämnda argumenten ledde oss fram 

till valet av en enkätstudie. Några nackdelar med enkätstudier är enligt Bryman (2011) att man 

inte kan ställa uppföljningsfrågor, vilket är lättare vid till exempel intervjustudier. En annan 

nackdel han tar upp är att man inte kan hjälpa respondenten om hen inte förstår en viss fråga, 

detta kan leda till att frågan inte besvaras vilket ökar risken för internt bortfall. Det är således 

av vikt att frågorna är tydligt konstruerade. Bryman (2011) anser att några fördelar med 

enkätstudier är att respondenten själv kan bestämma när det tidsmässigt passar att besvara 

enkäten. Vidare menar han att det är betydligt mer tidseffektivt än en intervjustudie eftersom 

man kan skicka ut 100 enkäter vid ett och samma tillfälle utan att det ens är i närheten av den 

tidsåtgång som krävs för att intervjua 100 personer.  
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5.2 Studiens målgrupp och urval  

Studiens målgrupp utgörs av svenska tjänstemän på mellannivå, avdelningschefer, inom en stor 

internationell koncern. Den berörda koncernen består i Sverige av totalt 21 enheter varav fyra 

av dessa tackade ja till att medverka i vår studie. De medverkande enheterna har en viss 

geografisk spridning i landet eftersom vissa av dem är placerade i storstäder medan andra är 

placerade i tätorter. Avdelningscheferna kan själva bestämma hur de förlägger sin arbetstid. De 

har således möjlighet att påverka när de börjar och slutar sin arbetsdag inom ramen för vissa på 

förhand bestämda tider. På några av de undersökta enheterna måste avdelningscheferna stämpla 

sin arbetstid i ett system medan det på andra enheter finns valmöjligheter till detta. Företaget 

tillämpar det som i den teoretiska litteraturen benämns flexibel arbetstid.  

 Eftersom den här studien riktar sig mot avdelningschefer, vilka ingår i kategorin 

mellanchefer då det finns ett chefsled över dessa avdelningschefer samt ett chefsled under, har 

vi vidare valt att kalla de chefer vi studerat för mellanchefer. Mellanchefernas arbetsuppgifter 

är i stora drag att ansvara för försäljning, personal, utveckling och strategier för att nå uppsatta 

mål. Det ligger även i deras roll att både leda och utveckla människor vilket i sig ställer höga 

krav på närvaro i arbetet.  

 Urvalet för studien bestod av 66 mellanchefer som arbetar på fyra av totalt 21 enheter 

inom koncernen. Kriteriet för att ingå i studiens målgrupp var att respondenterna skulle ha 

flexibel arbetstid samt inneha en chefsposition. Genom våra kontaktpersoner på två av de 

undersökta enheterna fick vi information om att mellancheferna hade flexibla arbetstider, 

urvalet var därför ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver att ett 

bekvämlighetsurval består av de personer som råkar vara tillgängliga för forskaren vid tillfället. 

De mellanchefer som fått enkäten skickade till sig var de som var anställda och därmed råkade 

vara tillgängliga för oss just när enkäten skickades ut, vilket är ett argument för att vi gjort ett 

bekvämlighetsurval. Eftersom våra två kontaktpersoner i sin tur gav oss åtkomst till de 

mellanchefer som fanns tillgängliga på respektive enhet, föll vårt urval även inom ramen för 

vad Bryman (2011) och Trost (2012) beskriver som ett snöbollsurval. Snöbollsurval är ett slags 

bekvämlighetsurval då forskaren till en början har en kontakt som sedermera leder till att hen 

får kontakt med fler personer som är lämpliga för studien (jfr. Bryman, 2011; Trost, 2012). 

 

5.3 Enkätkonstruktion  

 

För att minska risken för bortfall är det viktigt att tänka på enkätens design och omfattning, ett 

stort antal frågor kan leda till att respondenten blir avskräckt (jfr. Bryman, 2011; Ejlertsson, 

2005; Trost, 2012). För att konstruera en lättöverskådlig design utformades en webbenkät med 

hjälp av Google Formulär innehållandes 27 frågor.  

 Trost (2012) betonar vikten av att studiens syfte och frågeställningar är tydligt 

formulerade innan konstruktionen av enkätfrågorna påbörjas. Anledningen är att dessa utgör 

grunden för studien vilket därmed påverkar studiens giltighet, det vill säga att man undersöker 

det man avser att undersöka. Frågorna skapades således med utgångspunkt i vår teori, tidigare 

forskning, syfte och frågeställningar samt delvis påståenden från Anne Grönlunds (2007) 

tidigare studie. Frågorna delades därför upp i fem områden: bakgrund, din anställning, arbetstid 
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samt de två områdena arbetets karaktär respektive arbete – familj/fritid vilka innehöll 

påståenden från Grönlunds (2007) studie. Ejlertsson (2005) lyfter fram att det finns fördelar 

med att använda sig av redan sammanställda frågor som använts i tidigare studier då de redan 

är kvalitetstestade samt att det blir möjligt att jämföra resultaten mot varandra. För att tydliggöra 

relationen mellan utgångspunkten för och konstruktionen av enkätfrågorna, exemplifieras i 

tabell 1 nedan hur svaren på de olika enkätfrågorna kan bidra till att besvara studiens 

frågeställningar och därmed även studiens syfte.  

 

Tabell 1. Exempel på hur enkätfrågorna kan bidra till att besvara frågeställningarna. 

Frågeställning 1: 

Finns det någon skillnad mellan hur mellancheferna av 

olika kön planerar sin flexibla arbetstid? 

Bakgrund  

Kön 

Arbetstid 

I hur god tid planerar du ofta 

din arbetstid? 

Frågeställning 2: 

I vilken utsträckning upplever mellancheferna av olika 

kön att de har kontroll över sin arbetstid?  

Bakgrund  

Kön 

Arbetets karaktär 

Jag har möjlighet att välja 

eller förändra min arbetstakt. 

Frågeställning 3: 

I vilken utsträckning upplever mellancheferna av olika 

kön att det finns en konflikt mellan arbete och 

familj/fritid? 

Bakgrund 

Kön 

Arbete – familj/ fritid 

Jag känner att min fritid 

påverkas negativt av mitt 

arbete 

 

För att kunna behandla studiens frågeställningar och syfte ansåg vi att ett flertal 

bakgrundsvariabler var av betydelse, ett exempel var variabeln kön. Eftersom vårt syfte är att 

bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla arbetstid, valde vi 

att endast ha svarsalternativen kvinna och man. Avsikten med detta var att vi sedan skulle kunna 

särskilja svaren från varandra för att kunna jämföra dem och dra slutsatser.  

 Ett annat exempel på bakgrundsvariabler var frågorna som syftade till att få 

information om hushållet, till exempel hur många personer som bodde i hushållet samt om det 

fanns några barn mellan åldrarna 0–18 år i hushållet. Syftet med dessa frågor var att få en 

förståelse för samt bidra till att besvara frågeställningen “I vilken utsträckning upplever 
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mellancheferna av olika kön att det finns en konflikt mellan arbete och familj/fritid?”.  

 Vi valde att konstruera ett flertal påståenden som respondenterna fick besvara på en 

skala från 1–5. Vi ansåg att detta svarsalternativ lämpade sig bättre än till exempel öppna svar 

då detta på ett tydligare sätt visar hur mellanchefer generellt hanterar sin flexibla arbetstid.

 Två kontrollfrågor utformades vilka löd: ”Är du avdelningschef?” samt “Har du 

flexibel arbetstid”. Frågorna formulerades i syfte att säkerställa att de som besvarade enkäten 

verkligen var avdelningschefer med flexibla arbetstider. Eftersom det var HR-avdelningen på 

tre av enheterna som skickade ut enkäten kunde inte vi kontrollera vilka som fick tillgång till 

enkäten, det kunde således vara så att länken till enkäten råkade skickas till någon som inte 

ingick i vår urvalsgrupp. Genom kontrollfrågorna kunde vi därför utesluta de svar där personen 

svarat ”Nej” på de två frågorna.  

 Innan vi skickade ut enkäten lät vi fem personer genomföra en pilotstudie, det vill säga 

de fick besvara och ge synpunkter på enkäten. Avsikten var att se om frågorna uppfattades 

korrekt, om något var lätt att missförstå alternativt kunde tolkas på olika sätt (jfr. Bryman, 2008; 

Ejlertsson, 2005). Efter att vi fått in synpunkter gjorde vi några korrigeringar av bland annat 

ordningsföljden och något missvisande ord, detta i syfte att förtydliga och förenkla för 

respondenten. När vi sedan granskat enkäten ytterligare några gånger bedömde vi att det var 

dags att distribuera den. 

  

 

5.4 Distribution  

Vi skickade ut enkäterna från vår privata mail till en av enheterna efter att vi erhållit 

mellanchefernas mailadresser. Mellancheferna på de tre andra enheterna mottog enkäten via 

mail genom HR-avdelningen på respektive enhet. Mailet innehöll inledningsvis ett följebrev 

där vi informerade om studiens syfte, information om respondenternas deltagande, information 

om hanteringen av respondentens uppgifter samt kontaktuppgifter till oss. Dessutom stod det 

hur lång tid enkäten uppskattades ta att besvara samt att den var öppen i två veckor. Mailet 

innehöll även länken till webbenkäten så att mellancheferna smidigt kunde nå den.  

 En vecka efter att enkäten öppnades mailade vi ut en påminnelse till alla mellanchefer 

på samma sätt som beskrevs ovan. I mailet poängterades det att de som besvarat enkäten kunde 

bortse från påminnelsen. Efter ytterligare en vecka stängdes enkäten och de insamlade svaren 

sparades ner i statistikprogrammet PSPP (GNU, 2016).  

 

5.5 Bortfall  

Enligt de uppgifter vi fick från företaget var totalt 66 stycken mellanchefer anställda på de fyra 

undersökta enheterna. Totalt 49 personer besvarade enkäten, däremot svarade fem av dessa att 

de inte var avdelningschefer och två av dessa fem svarade dessutom att de inte hade flexibel 

arbetstid. Eftersom dessa fem personer inte tillhörde studiens målgrupp påverkades inte det 

externa bortfallet. Det innebär att 44 av 66 mellanchefer besvarade enkäten vilket ger ett externt 

bortfall på cirka 33 procent. Av de 44 svar vi fick in förekom däremot inget internt bortfall, 

vilket kan bero på att en stor del av enkätfrågorna var obligatoriska. De 44 svar vi fått in är 

därmed de svar vi kan analysera eftersom det endast är dessa personer som lever upp till kraven 
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vi har för att kunna besvara vårt syfte, att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön 

hanterar sin flexibla arbetstid.  

 

5.6 Bearbetning och analys  

Vid bearbetning och analys av den insamlade datan hade vi vårt syfte och frågeställningar i 

fokus. Efter att enkäten stängts ner sparade vi alla enkätsvar från Google Formulär till ett Excel 

dokument. I Excel kodades sedan de insamlade svaren om till siffror i syfte att göra det möjligt 

att analysera datan i statistikprogrammet PSPP (GNU, 2016). Svarsalternativen kodades från 1 

och uppåt beroende på hur många alternativ frågan innehöll. Exempelvis kodades enkätsvaren: 

“Inte alls viktigt”= 1, “2.”= 2, “3.”= 3, “4.”= 4 och “Mycket viktigt”= 5. Därefter öppnades filen 

i PSPP (ibid.) och vi kunde ordna datan genom att skriva ut namnen på variablerna för att 

förenkla analysarbetet. Eftersom nästintill alla frågor i enkäten var obligatoriska hade vi inget 

internt bortfall, vi behövde därför inte koda några “missings”. Det analytiska arbetet utfördes 

genom att vi initialt skapade korstabeller. Eftersom syftet med studien delvis är att se hur 

respektive kön har besvarat de olika frågorna var avsikten med korstabellerna att på ett tydligt 

sätt se hur de olika könen svarat. Vi genomförde dessutom ett antal t-test för att se om 

medelvärdet och standardavvikelserna mellan könen skilde sig åt eller inte (jfr. Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

  

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet handlar kortfattat om giltigheten i det man avser att mäta (Djurfeldt et al., 2010). Med 

andra ord, hur väl vi har lyckats operationalisera studiens teoretiska begrepp och 

frågeställningar till mätbara enkätfrågor. En hög validitet innebär att studien saknar 

systematiska fel. Huruvida studien har en låg eller hög andel systematiska fel är beroende av 

hur väl operationaliseringen gått till (ibid.). I syfte att gynna studiens validitet utgick vi delvis 

från tidigare forskning, inom samma ämnesområde som studien, när vi skulle konstruera 

enkätfrågorna. Eftersom vi dessutom valde att använda några av Anne Grönlunds (2007) 

påståenden var validiteten och reliabiliteten på dessa redan testade, vilket vi ansåg var positivt 

för vår studie. Vi utformade även två kontrollfrågor för att garantera att alla respondenter 

tillhörde vår målgrupp (se avsnitt 5.3), frågorna kan ha bidragit till att gagna studiens validitet. 

En nackdel med enkätstudier är att respondenterna inte har möjlighet att fråga om något 

uppfattas otydligt, vilket kan ha påverkat studiens validitet negativt (jfr. Djurfeldt et al., 2010).

 Reliabilitet avser mätinstrumentets tillförlitlighet, det vill säga hur väl frågorna mäts 

samt hur väl svaren skulle stämma överens om de mättes på samma sätt vid ett senare tillfälle 

(jfr. Djurfeldt, et al., 2010; Ejlertsson, 2005). Till skillnad från validitet beror hög reliabilitet på 

frånvaron av slumpmässiga fel. Felen kan bero på otydligt formulerade frågor eller mångtydiga 

svarsalternativ. Förarbetet är det viktigaste arbetet för att uppnå högre validitet och reliabilitet 

(Djurfeldt et al., 2010). Vi lät därför genomföra en pilotstudie, vilket innebar att fem personer 

fick besvara enkäten innan den skickades ut till vår målgrupp. Avsikten var att få information 

om någon fråga var svår att förstå och därmed behövde förtydligas eller om svarsalternativen 

var tvetydiga. Genom att vi lät några personer besvara enkäten och på så sätt fick möjlighet att 

korrigera felen, främjades förhoppningsvis studiens validitet och reliabilitet. Dessutom 
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sparades studiens rådata utan korrigeringar, genom detta kunde vi jämföra och dubbelkolla att 

rådatan stämde överens med den data vi öppnat upp och kodat i statistikprogrammet.  

 Att generalisera resultaten till hela populationen innebär att de svar som den 

undersökta gruppen givit inte enbart är unika för dem, utan representerar hela den undersökta 

populationen (Bryman, 2011). För att kunna göra detta krävs det att urvalet är representativt. I 

vårt fall visade resultatet att respondenterna bestod av 73 procent kvinnor och 27 procent män, 

vilket inte är ultimat för studiens syfte. Studien ämnar nämligen se om det finns skillnader 

mellan hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla arbetstid. Eftersom urvalet är 

snedfördelat mellan könen kan vi inte dra några långtgående slutsatser om hur de olika könen 

hanterar sin flexibla arbetstid. Däremot kan det vara så att urvalet är representativt för 

populationen mellanchefer, det vill säga om denna population innehåller en överrepresentation 

av kvinnor. Det kan vi dock inte med säkerhet uttala oss om, dessutom är urvalet för studien 

litet i sammanhanget med blott 44 respondenter. Istället fokuserar denna studie på att bidra med 

kunskap om hur mellanchefer hanterar sin flexibla arbetstid samt om det finns trender eller 

mönster mellan hur de olika könen gör detta. 

 

5.8 Etiska överväganden  

De forskningsetiska principerna verkar som riktlinjer för granskning av forskning inom ämnet 

humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet, vars syfte är 

att skydda forskningsdeltagare och respondenter från psykisk och fysisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse, preciseras i fyra huvudkrav på forskningen (ibid.). De fyra huvudkraven 

benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. I det följande presenteras hur vi tagit ställning till var och en av principerna i 

vår studie.  

 I syfte att uppfylla informationskravet fick samtliga respondenter ett följebrev via mail 

där vi presenterade studiens syfte, informerade om varför deras deltagande var viktigt för 

studien samt att deras deltagande var frivilligt. Däremot avslöjades inte hela syftet i följebrevet, 

vi utelämnade nämligen orden “av olika kön” då vi ansåg att det skulle kunna komma att 

påverka hur respondenterna besvarade enkäten. Vidare informerades att deras och företagets 

uppgifter behandlas konfidentiellt, det vill säga att deras identitet inte kommer att avslöjas. 

Dessutom informerades att det insamlade resultatet inte kan härledas varken till företaget eller 

enskilda individer. Vi beskrev även var resultatet av studien publiceras samt kontaktuppgifter 

till oss forskare och vår handledare.  

 Vi inhämtade respondenternas samtycke, och uppfyllde därmed samtyckeskravet, 

genom att de själva valde att besvara enkäten. Mailet med följebrevet innehöll nämligen länken 

till enkäten vilket innebar att de läste igenom följebrevet och således fick information om 

studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan.  

 Genom följebrevet försäkrades även att varken respondenternas eller företagets 

uppgifter kommer att avslöjas. Eftersom enkäten besvarades via Google Formulär går de 

insamlade svaren inte att härleda till en specifik person. Det är endast vi som kan komma åt 

svaren eftersom en inloggning krävs, de behandlas därmed konfidentiellt, på så sätt tog vi 

hänsyn till konfidentialitetskravet.  
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 Avsikten med de insamlade enkätsvaren var att dessa skulle bidra till studien. De 

enskilda svaren samt resultaten kommer alltså inte att användas till något annat ändamål, efter 

studiens avslut raderas därför de insamlade svaren. Genom detta uppfyllde vi även 

nyttjandekravet. 

 

5.9 Reflektioner över metoden  

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla 

arbetstid. Med tanke på syftet kunde ett annat slags urval passat bättre eftersom resultatet visade 

att respondenterna bestod av 73 procent kvinnor och 27 procent män. Konsekvensen blev att 

det var svårt för oss att jämföra hur kvinnor och män hanterar sin flexibla arbetstid eftersom det 

råder en obalans i urvalet. Istället hade vi, i samma urvalsgrupp, till exempel kunnat tillfråga 

lika många män och kvinnor att delta i studien. Risken med den metoden hade dock varit att vi 

fått en för liten urvalsgrupp, vilket också hade påverkat möjligheten till slutsatser och 

generalisering. Som tidigare nämnts kan snedfördelningen mellan könen bero på att 

mellancheferna på det studerade företaget mestadels består av kvinnor. Däremot har vi inte 

underlag för att dra slutsatser om det. På grund av detta fokuserar studien istället på att bidra 

med kunskap om hur mellanchefer hanterar sin flexibla arbetstid, samt om eventuella mönster 

och trender finns gällande hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla arbetstid.  

 En reflektion angående enkätkonstruktionen är att det kan ha varit svårt för 

respondenten att veta vad vi menade med de svarsalternativ som enbart var siffror. Detta kan 

även bli svårt för oss då vi ska analysera resultaten, eftersom vi inte vet exakt vad respondenten 

menade. En annan reflektion är att vi kan ha gått miste om några enkätsvar då de flesta frågorna 

var obligatoriska. Det betyder att alla obligatoriska frågor var tvungna att vara besvarade för att 

respondenten skulle kunna skicka in enkätsvaren. Vi valde däremot att ha obligatoriska frågor 

eftersom vi ville samla in så mycket data som möjligt med tanke på att vår urvalsgrupp var 

relativt liten. En tredje reflektion angående enkätkonstruktionen var hur väl vi lyckades med 

operationaliseringen av begreppen. Även om vi utgick från tidigare forskning och noggrant 

konstruerade våra frågor finns det alltid en risk för misstolkning, vilket var viktigt att ha i 

beaktning vid analysen av resultaten.  
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6. Resultat och analys  

Detta avsnitt innehåller presentation samt analys av de enkätresultat som behandlar studiens 

syfte och frågeställningar. I avsnittets första del presenteras studiens respondenter i syfte att 

ge läsaren en överblick av fördelningen mellan könen, åldrarna samt antal personer i hushållet. 

Vidare redogörs för studiens resultat med utgångspunkt i de tre frågeställningarna. För att 

förtydliga resultaten används beskrivande statistik i form av tabeller och diagram. Under varje 

bild sammanfattas även resultaten kortfattat i text. Efter varje resultatavsnitt följer ett avsnitt 

med analys av resultaten, vilket syftar till att förena studiens empiri med tidigare forskning 

genom att synliggöra eventuella likheter och skillnader. I analysen bidrar slutligen studiens 

teoretiska utgångspunkter till att bringa förståelse för resultaten.  

 

 

6.1 Studiens respondenter  

Då vårt syfte är bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin flexibla 

arbetstid, framförs här svaren på de bakgrundsvariabler som låg till grund för studien. 

Respondenterna bestod av mellanchefer med flexibel arbetstid. Totalt besvarade 44 

mellanchefer från fyra enheter enkäten. Av dessa var det 32 kvinnor och 12 män, vilket innebar 

att den procentuella könsfördelningen av respondenterna var 73 procent kvinnor och 27 procent 

män. Trots att urvalet består av enbart 44 respondenter har vi valt att presentera den procentuella 

fördelningen av könen i syftet att blottlägga generella drag och relationer dem emellan.  

 

Diagram 1. Procentuell åldersfördelning av respondenterna.  
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I Diagram 1 ovan presenteras den procentuella åldersfördelningen mellan könen. Majoriteten 

av kvinnorna är mellan 30–39 år och majoriteten av männen är 40–49 år.  

Diagram 2. Procentuell fördelning av antal personer i hushållet.  

 

Diagram 2 ovan visar att det skiljer sig hur många personer som bor i hushållen. Majoriteten, 

92 procent, av männen bor 3 eller fler i hushållet och endast 8 procent av männen bor ensam i 

hushållet. Det är vanligast bland kvinnorna att bo tre eller fler i hushållet då 53 procent har 

svarat det. Däremot bor 25 procent av kvinnorna ensamma i hushållet och 22 procent bor två 

personer. 

   

 

6.2 Resultat: Mellanchefernas planering  

För att vinna kunskap om hur mellanchefer av olika kön planerar sin flexibla arbetstid har vi 

ställt ett antal enkätfrågor i syfte att få information om detta. I det här avsnittet presenteras 

följaktligen resultaten från de enkätfrågor som behandlar studiens första frågeställning, “Finns 

det någon skillnad mellan hur mellanchefer av olika kön planerar sin flexibla arbetstid?”. 

 

6.2.1 Tid för planering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Procentuell fördelning av svaren på enkätfrågan “I hur god tid planerar du oftast 

din kommande arbetstid?”.  
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Ur Diagram 3 ovan kan man utläsa att det vanligaste för både män och kvinnor att planera 

samma vecka. Resultatet visar dock att kvinnorna i något högre grad än männen har svarat att 

de oftast planerar samma vecka då 59 procent av kvinnorna och 42 procent av männen har 

svarat detta alternativ. Näst vanligast är det att planera samma månad. Enligt resultatet har 

männen i något högre grad än kvinnorna svarat att de planerar samma månad då 33 procent av 

männen och 25 procent av kvinnorna har svarat det. 9 procent av kvinnorna har svarat att de 

oftast planerar samma halvår, vilket enligt diagrammet kan uppskattas till det tredje vanligaste 

alternativet för kvinnorna. Vidare påvisar resultatet att det mest sällsynta för kvinnorna är att 

planera samma dag eller att inte planera alls då endast 3 procent av kvinnorna har svarat dessa 

två alternativ. Det tredje vanligaste alternativet för männen är, med stöd av resultatet, de tre 

alternativen: jag planerar inte, samma halvår samt samma dag då samtliga alternativ har 

besvarats av 8 procent av männen.  

 

6.2.2 Planeringsverktyg  

Eftersom studiens syfte är att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar sin 

flexibla arbetstid, visar de två diagrammen nedan hur kvinnorna respektive männen graderar 

fem olika planeringsverktyg. I enkäten tvingades respondenterna att gradera hur viktigt 

respektive verktyg är vid planering av sin arbetstid. Graderingen gick från “1. Inte alls viktigt” 

till “5. Mycket viktigt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Procentuell fördelning av kvinnornas svar för påståendet “Gradera hur viktiga 

följande verktyg är vid planering av din arbetstid”.  

 

Resultatet i Diagram 4 ovan indikerar att kvinnorna betraktar den egna kalendern som det 

viktigaste verktyget vid planering av arbetstiden då alternativ “5. Mycket viktigt” valdes av 69 

procent av kvinnorna. Vidare påvisar resultatet att mailen, med endast 3 procentenheter lägre, 

är det som kvinnorna uppskattar som det näst viktigaste verktyget eftersom 66 procent av 

kvinnorna svarade att det är “5. Mycket viktigt”. Eftersom 37 procent av kvinnorna graderat 

mobilen som “5. Mycket viktigt” visar diagrammet att det är det tredje viktigaste alternativet. 

Resultatet tyder på att även delad kalender arbete är av vikt för kvinnorna då 28 procent av dem 
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svarat “5. Mycket viktigt” och 25 procent alternativet “4.”. Delad kalender privat är, enligt 

resultatet, det som flest kvinnor, 41 procent, skattade som “1. Inte alls viktigt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Procentuell fördelning av männens svar för påståendet “Gradera hur viktiga följande verktyg är vid 

planering av din arbetstid”.  

 

Resultatet i Diagram 5 antyder att det viktigaste verktyget för männen är den egna kalendern 

då 67 procent av männen har svarat att verktyget är “5. Mycket viktigt”. Tätt därefter har 66 

procent av männen graderat mailen som det viktigaste verktyget, vilket enligt resultatet är 

männens näst viktigaste verktyg. Diagrammet påvisar att mobilen är det tredje vanligaste 

verktyget, eftersom 58 procent av männen har skattat det som “5. Mycket viktigt”. Vidare visar 

resultatet att 41 procent av männen anser delad kalender privat som det viktigaste verktyget vid 

planering, vilket således kan ses som männens fjärde viktigaste verktyg. Resultatet indikerar att 

delad kalender arbete är ett viktigt verktyg för männen, trots att endast 33 procent av männen 

svarat “5. Mycket viktigt”. Diagrammet visar nämligen att 42 procent svarat “4.”, vilket talar 

för att männen skattar delad kalender arbete som viktigt vid planering av arbetstiden.  

 

6.2.3 Planering av fritid 

Tabell 6 nedan visar resultatet på frågan “Hur ofta tidsplanerar du din fritid”. Respondenterna 

fick skatta sitt svar från “1. Aldrig” till “5. Flera gånger i veckan”. Utifrån resultatet är det 

ovanligt att aldrig tidsplanera sin fritid då ingen utav männen och endast 3 procent (n=1) av 

kvinnorna har svarat “1. Aldrig”. Vidare visar resultatet att 22 procent (n=7) av kvinnorna och 

8 procent (n=1) av männen har svarat “2.”. Det vanligaste svaret bland männen och delvis bland 

kvinnorna är enligt tabellen alternativ “3.” då 58 procent (n=7) av männen och 31 procent 

(n=10) av kvinnorna valt det alternativet. Fortsättningsvis påvisar tabellen att 31 procent (n=10) 

av kvinnorna och 17 procent (n=2) av männen svarat alternativ “4.”, vilket enligt tabellen är det 

näst vanligaste svaret. Slutligen skattade 17 procent (n=2) av männen och 13 procent (n=4) av 
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kvinnorna tidsplaneringen av fritiden till “5. Flera gånger i veckan”.  

 

Tabell 6. Svarsfördelning av enkätfrågan “Hur ofta avdelningscheferna tidsplanerar fritid”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Analys: Mellanchefernas planering  

Flexibla arbetstider innebär i den här studien att mellanchefen självständigt kan hantera längden 

samt förläggningen av sin arbetstid efter behov. Även om det kan finnas på förhand bestämda 

tidsramar som mellanchefen ska förhålla sig inom ligger ändock ansvaret på individen själv att 

strukturera och organisera sin arbetstid men också sin fritid (jfr. Grönlund, 2007).  

 I resultatet från Diagram 3 kan utläsas att det vanligaste alternativet för både männen 

och kvinnorna är att planera sin kommande arbetstid under samma vecka. Vidare visar resultatet 

att det näst vanligaste är att både männen och kvinnorna planerar sin kommande arbetstid 

samma månad. Då resultatet inte visar någon markant könsskillnad i hur god tid männen och 

kvinnorna planerar sin arbetstid, kan det finnas två möjliga förklaringar till tidpunkten för 

planeringen. Förklaringen till att det är vanligast att mellancheferna planerar samma vecka kan 

vara deras roll som mellanchef. Anledningen till detta är då arbetet ställer höga krav på 

flexibilitet och anpassningsförmåga till den snabbt föränderliga miljö de arbetar i (jfr. 

Drakenberg, 1997). Förklaringen till att en stor andel av mellancheferna planerar sin arbetstid i 

samma månad, kan ha sin förklaring i att det är viktigt med framförhållning. Detta kan tänkas 

vara särskilt viktigt när det finns fler personer i hushållet att ta hänsyn till. Att planera sin 

arbetstid i förväg kan tänkas vara ett sätt att motverka det gränslösa och balansera arbetslivet 

med det övriga livet, fritiden och familjelivet. Det bekräftas av studier som pekar på att 

regelbundna arbetstider är viktigt för livskvalitet och balans mellan arbete och familj (t.ex. 

Edgell Becker & Moen, 1999). Arbeten med flexibel arbetstid kräver disciplin och planering 

för att arbetet inte ska bli gränslöst (Grönlund, 2007). Dessa personer kan tänkas använda sig 

av vad Allvin & Aronsson (2000) kallar familjestrategin. Familjens tider och rutiner är det som 

styr planeringen av den flexibla arbetstiden.   

 Diagram 4 och 5 visar resultat av hur kvinnorna och männen graderar de olika 

planeringsverktygen. Återigen är det ingen framträdande skillnad mellan hur de olika könen 

svarat förutom i frågan om delad kalender privat. Trots att det inte går att dra några generella 

slutsatser om könsskillnader kan en förklaring till att 41 procent av kvinnorna har svarat att 

PLANERAR FRITID                                     KÖN                        

           Kvinna            Man 

  Antal Procent Antal Procent 

1. Aldrig 1 3% 0 0% 

2. 7 22% 1 8% 

3. 10 31% 7 58% 

4. 10 31% 2 17% 

5. Flera gånger i 

veckan 4 13% 2 17% 

TOTALT 32 100% 12 100% 
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delad kalender privat är “1. Inte alls viktigt” bero på att 25 procent av dem bor själva i hushållet. 

Det kan tänkas att dessa kvinnor inte har någon annan i hushållet att ta hänsyn till vad gäller 

planering. Å andra sidan har 41 procent av männen skattat delad kalender privat som “5. Mycket 

viktigt”, vilket kan förklaras genom att 92 procent av männen bor i ett hushåll om minst tre 

personer. Även detta kan förklaras utifrån att det är viktigt med planering ju fler som bor 

tillsammans och speciellt när det finns barn i hushållet (jfr. Gustafson, 2009; Edgell Becker & 

Moen, 1999). Framförhållning i form av jämförande kalendrar mellan sin egen och sin partners 

kan underlätta att fritidsaktiviteter och liknande inte krockar (ibid.) Olika planeringsverktyg har 

i tidigare studier visat sig vara ett sätt att strukturera sin arbetstid och på så sätt motverka negativ 

stress. Verktygen kan ses som viktiga markörer för att hitta en balans mellan arbete och fritid 

(Nippert-Eng, 1996; Gustafson, 2009).  

 En annan tolkning, då det inte går att göra någon större differentiering mellan könen 

och gradering av planeringsverktyg, kan återigen förstås i ljuset av mellanchefens roll. 

Mellanchefer innehar, som tidigare nämnts, en roll som ställer höga krav på flexibilitet. Direktiv 

ovanifrån ska implementeras i arbetet samtidigt som de ska vara tillgängliga för att fatta snabba 

beslut och stödja chefer och medarbetare under sig (Drakenberg, 1997; Harding et al., 

2014).  Resultatet i vår studie bekräftar att det är minst lika viktigt med egen kalender som mail 

för att planera sin flexibla arbetstid oberoende vilket kön som svarat. Det stämmer även med 

vad Nippert-Eng (1996) säger, att kalendern är ett verktyg som kan erhålla individen struktur 

över sitt arbete. Vidare menar hon i enighet med respondenternas svar att vissa använder sig av 

dels en privat kalender och dels en arbetskalender men att dessa kan överlappa varandra.  

 I Tabell 6 presenteras hur ofta mellancheferna tidsplanerar sin fritid. Flexibel arbetstid 

möjliggör för individen att förlägga arbetstiden även utanför arbetsplatsen. Arbetstiden kan 

därmed spilla över på fritids- och familjelivet. Resultatet indikerar att det är en viss spridning 

mellan hur ofta man planerar sin fritid även om majoriteten svarat det mittersta alternativet, 

“3.”. Det kan därför tolkas som att majoriteten av männen och kvinnorna planerar sin fritid 

någon gång i veckan men inte alla dagar. Enligt Allvin et al. (2006) är det upp till individen 

själv att vidmakthålla gränserna mellan arbete och fritid då flexibla arbetstider medför att 

arbetet inte behöver vara beroende av tid och rum. Med stöd av Allvin et al.:s (2006) 

resonemang kan planering av fritid alltså ses som ett sätt att dra gränser för var arbetet börjar 

och slutar. För de mellanchefer som inte tidsplanerar sin fritid och istället väljer att ta med sig 

arbetet hem kan det finnas en risk att fritiden påverkas negativt.  

 Då det fortfarande finns traditionella föreställningar om könsroller i arbetslivet, där 

kvinnor förväntas ta ett större ansvar för barn och hem (jfr. Hirdman, 2001; Abrahamsson, 

2009), kan man tänka sig att framförhållning gällande planering av arbete och fritid skulle visa 

sig vara viktigare för kvinnor. Resultatet går däremot inte i linje med detta. I hur god tid 

mellancheferna planerar, val av planeringsverktyg samt tidsplanering av fritid verkar snarare 

bero på mellanchefernas familjeförhållande eller rollen som mellanchef.   

 

6.3.1 Sammanfattning analys mellanchefernas planering  

Analysavsnittet ovan syftar till att behandla frågeställningen, “Finns det någon skillnad mellan 

hur mellancheferna av olika kön planerar sin flexibla arbetstid?”, vilket fortsättningsvis ska 

bidra till att besvara studiens syfte. Resultatet visar att det vanligaste för männen och kvinnorna 
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är att planera samma vecka. En möjlig förklaring till att merparten av båda könen planerar 

samma vecka är mellanchefsrollen och dess krav på flexibilitet. Det näst vanligaste för 

mellancheferna var att planera samma månad, vilket kan förklaras utifrån familjestrategin. Det 

vill säga, ju fler som bor i hushållet desto viktigare blir det med framförhållning och planering. 

De planeringsverktyg som visar sig vara av vikt är främst den egna kalendern och mailen, för 

båda könen. Däremot skattar männen delad kalender privat som ett viktigt verktyg, något som 

skiljde sig från hur kvinnorna skattat densamma. En förklaring till dessa resultat kan vara att 92 

procent av männen bor i ett hushåll med minst tre personer. Användandet av verktygen kan 

vara av vikt för balansen mellan arbete och fritid (jfr. Nippert-Eng, 1996). Vidare planerar 

mellancheferna sin fritid någon gång varannan vecka. Resultaten kan således förstås utifrån 

mellanchefsrollen alternativt hur många personer som finns i hushållet.  

 

 

6.4 Resultat: Upplevd kontroll över flexibel arbetstid  

För att undersöka hur respondenterna upplever kontroll över sin flexibla arbetstid har bland 

annat två påståenden från Anne Grönlunds (2007) studie återanvänts. I det här avsnittet 

presenteras resultaten från de enkätfrågor som behandlar studiens andra frågeställning, “I vilken 

utsträckning upplever mellancheferna av olika kön att de har kontroll över sin flexibla 

arbetstid?” 

 

6.4.1 Stämpelklocka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7. Procentuell fördelning av enkätfrågan “Använder du stämpelklocka”.  

 

 

Diagram 7 ovan redovisar resultatet samt könsfördelningen av enkätfrågan “Använder du 

stämpelklocka?”. Resultatet visar att 67 procent av männen har svarat “Ja”, det vill säga att de 

använder stämpelklocka. Detta betyder att resterande 33 procent av männen har svarat “Nej”. 

På samma fråga har 44 procent av kvinnorna svarat “Ja” och 56 procent “Nej”. Resultatet visar 
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därmed att det kan finnas en skillnad mellan könen, det vanligaste för männen är att de använder 

stämpelklockan medan det vanligaste för kvinnorna är att de inte gör det. Återigen vill vi dock 

påminna att man som läsare bör ha i åtanke att de två grupperna skiljer sig åt storleksmässigt. 

 

6.4.3 Godkännande av arbetstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8. Procentuell fördelning av kvinnornas på enkätfrågan “Godkänner du din avtalade arbetstid i något 

internt lönesystem?”  

 

Resultatet i Diagram 8 visar att 53 procent av kvinnorna både godkänner samt justerar 

arbetstiden själv. 31 procent av dem godkänner arbetstiden och 16 procent låter någon annan 

göra det. Nedan, i Diagram 9, presenteras fördelningen av männens svar på samma fråga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9. Procentuell fördelning av männens svar på enkätfrågan “Godkänner du din avtalade arbetstid i något 

internt lönesystem?”  
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Resultatet ur Diagram 9 ovan visar att 58 procent av männen låter någon annan godkänna den 

avtalade arbetstiden. Vidare godkänner 33 procent av männen själv sin arbetstid medan 9 

procent av dem godkänner och justerar arbetstiden själv.  

 Genom att studera fördelningen av svaren i de två cirkeldiagrammen går det att utläsa 

en viss skillnad mellan könen. Vanligast för kvinnor är att själv godkänna samt justera den egna 

arbetstiden, då 53 procent av kvinnorna svarat detta. Resultatet visar däremot att det bland 

männen är vanligast att låta någon annan godkänna arbetstiden eftersom 58 procent av dem har 

svarat det alternativet.  

 I syfte att mäta om mellancheferna upplever att de har kontroll användes två av 

Grönlunds (2007) frågor. Det första påståendet var “Jag har möjlighet att avgöra hur det 

dagliga arbetet ska organiseras”. Resultatet redovisas i diagram 9 nedan. 

 

6.4.4 Grönlunds mätning av kontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 10. Procentuell fördelning av svaren för påståendet “Jag har möjlighet att avgöra hur det dagliga arbetet 

ska organiseras”.  

 

I Diagram 10 ovan redogörs för svaren på påståendet “Jag har möjlighet att avgöra hur det 

dagliga arbetet ska organiseras”. Avdelningscheferna svarade genom att skatta i hur stor grad 

de har kontroll från “1. Stämmer inte alls” till “5. Stämmer mycket väl”. Resultatet visar att 63 

procent av kvinnorna och 50 procent av männen svarat alternativ “4.”. Vidare har 42 procent 

av männen och 19 procent av kvinnorna svarat “5. Stämmer mycket väl”. Alternativ “3.” valdes 

av 12 procent av kvinnorna och 8 procent av männen. Ingen av respondenterna valde 

alternativet “1. Stämmer inte alls”. Det vanligaste alternativet bland både män och kvinnor är 

följaktligen alternativ “4.” och det näst vanligaste för båda könen är alternativ “5. Stämmer 

mycket väl”. De tredje vanligaste alternativet för samtliga är alternativ “3.”. En fjärde likhet 

mellan könen är att alternativ “1. Stämmer inte alls” är det mest sällsynta alternativet.  

 Den andra frågan från Anne Grönlunds (2007) studie som återanvändes i enkäten var 

påståendet “Jag har möjlighet att välja eller förändra min arbetstakt”. Resultatet presenteras i 

Diagram 11 nedan.  
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Diagram 11. Procentuell fördelning av svaren för påståendet “Jag har möjlighet att välja eller förändra min 

arbetstakt.   

 

Avdelningscheferna fick skatta i hur stor grad de har kontroll från “1. Stämmer inte alls” till “5. 

Stämmer mycket väl”. Ur Diagram 11 ovan går det att utläsa att 50 procent av männen och 31 

procent av kvinnorna svarat alternativ “4.”. 34 procent av kvinnorna och 25 procent av männen 

har valt alternativ “3.”. Lika många män, det vill säga 25 procent har valt “5. Stämmer mycket 

väl” medan 16 procent av kvinnorna valt detta alternativ. Fortsättningsvis kan man utläsa att 19 

procent av kvinnorna och 0 procent av männen valt alternativ “2.”. Slutligen visar resultatet att 

ingen har valt alternativet “1. Stämmer inte alls”. Det vanligaste alternativet för männen var 

därmed alternativ “4.” medan det vanligaste för kvinnorna var alternativ “3.”.  

 

 

6.5 Analys: Upplevd kontroll över flexibel arbetstid  

På några av de undersökta enheterna är det obligatoriskt att använda stämpelklockan för att 

registrera sin arbetstid, medan det på andra enheter är valfritt. Resultatet visar att det finns en 

viss skillnad mellan hur kvinnorna och männen använder sig av stämpelklockan. Enligt 

diagrammet använder 67 procent av männen och 44 procent av kvinnorna 

stämpelklockan, medan resterande inte använder sig av den. Stämpelklockan kan ses som ett 

verktyg vars syfte är att hjälpa mellanchefen att hålla koll på arbetstiden. Det kan tolkas som 

att stämpelklockan är ett sätt att kontrollera sin arbetstid likt Nippert-Engs (1996) resonemang 

om att ting kan vara viktiga markörer för gränsen mellan arbete och fritid. Även Edgell Becker 

och Moen:s (1999) resultat går i linje med detta då de menar att anställda med möjlighet att 

själva kontrollera sina arbetstider tenderar att stanna längre inom företaget.  

 Resultaten i Diagram 8 och 9 indikerar att 53 procent av kvinnorna godkänner samt 

justerar sin arbetstid själv jämfört med 9 procent av männen. Vidare visar diagrammen att 58 

procent av männen angett att det är någon annan som godkänner deras arbetstid jämfört med 

16 procent av kvinnorna. Detta visar att det skiljer sig markant mellan hur könen agerar. De 
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som godkänner sin arbetstid samt justerar själva kan tänkas ha större kontroll över sin arbetstid 

än de som låter någon annan göra det.  

 En förklaring till att männen i högre utsträckning än kvinnorna låter någon annan 

godkänna arbetstiden, kan bero på att majoriteten av männen stämplar sin arbetstid och därmed 

redan har kontrollerat för den. Det kan även tolkas som att kvinnorna i sin tur tar kontroll över 

arbetstiden genom att godkänna och justera arbetstiden själv. En tänkbar slutsats skulle därför 

kunna vara att både männen och kvinnorna kontrollerar sin arbetstid men på olika sätt. Studiens 

definition av begreppet hantera, nämligen det sätt vilket individen bland annat tar kontroll över 

sitt arbete och sin arbetstid, kan bidra med förståelse för detta. Det kan således antas att 

mellancheferna hanterar sin flexibla arbetstid genom att dels använda stämpelklockan, dels 

genom att själv godkänna och justera för arbetstiden.  

 För att studera om mellancheferna upplever att de har kontroll, använde vi två 

påståenden från Grönlunds (2007) studie. Diagram 10 och 11 presenterar mellanchefernas svar 

på dessa påståenden. Resultatet i Diagram 10 uppvisar att merparten av samtliga respondenter 

svarat alternativ “4.” eller “5. Stämmer mycket väl” för påståendet “Jag har möjlighet att 

avgöra hur det dagliga arbetet ska organiseras”. Detta kan tolkas som att både männen och 

kvinnorna upplever sig ha kontroll i arbetet. Det finns dock mellanchefer som svarat 

alternativen “2.” eller “3.” vilket antyder att de i lägre grad anser sig ha kontroll. Vidare syftar 

även påståendet “Jag har möjlighet att välja eller förändra min arbetstakt” att mäta om 

mellancheferna upplever att de har kontroll, vars resultat visas i Diagram 11. Fördelningen av 

männens svar sträcker sig från alternativ “3.” till “5. Stämmer mycket väl”. Kvinnornas svar har 

däremot en större spridning, från “2.” till “5. Stämmer mycket väl”. Det kan sammantaget tolkas 

som att männen i något högre grad än kvinnorna upplever en större kontroll i arbetet.

 Kontroll innebär enligt Karasek och Theorell (1990) det besluts- och 

handlingsutrymme en individ har över sitt arbete. Resultatet indikerar, med stöd i Karasek och 

Theorells (1990) begreppsdefinition, att mellancheferna i allmänhet och männen i synnerhet 

tycks uppleva att de har kontroll i arbetet.  

 

6.5.1 Sammanfattning analys upplevd kontroll över flexibel arbetstid  

Analysavsnittet ovan syftar till att behandla frågeställningen “I vilken utsträckning upplever 

mellancheferna av olika kön att de har kontroll över sin flexibla arbetstid?”, vilket vidare ska 

bidra till att besvara studiens syfte. Det visade sig att merparten av männen använde 

stämpelklockan medan majoriteten av kvinnorna inte gjorde det. En slutsats kan således dras 

med stöd i tidigare forskning samt resultaten, nämligen att stämpelklockan kan verka som en 

gränsmarkör mellan arbete och fritid. Resultatet visade dessutom en markant skillnad över hur 

de olika könen hanterade godkännandet av arbetstiderna. Flertalet av männen lät någon annan 

godkänna arbetstiden medan den övervägande delen av kvinnorna gjorde det själva samt 

justerade även för den. Skillnaden mellan hur könen hanterar sin arbetstid kan, med 

utgångspunkt i tidigare forskning och teorin, förklaras på två olika sätt. Majoriteten av männen 

låter någon annan godkänna arbetstiden, vilket kan förklaras genom att de stämplar sin 

arbetstid. De har därmed redan kontrollerat för den, vilket således är deras sätt att hantera den 

flexibla arbetstiden. Merparten av kvinnorna stämplar inte sin arbetstid men godkänner samt 

justerar den, vilket kan förklaras som ett annat sätt att kontrollera för samt hantera arbetstiden. 
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Ännu en slutsats är att det utifrån resultaten kan tolkas som att både männen och kvinnorna 

upplevde att de hade kontroll i arbetet, även om männen skattat något högre än kvinnorna och 

därmed kan tänkas ha något högre kontroll. 

    

 

6.6 Resultat: Balans mellan arbete och fritid  

I följande del presenteras resultat av studiens tredje frågeställning, “I vilken utsträckning 

upplever mellancheferna av olika kön att det finns en konflikt mellan arbete och familj/fritid?”. 

 

6.6.1 Uppskattad arbetstid 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diagram 12. Procentuell fördelning av svaren på enkätfrågan “Hur många timmar per vecka skulle du uppskatta 

att du arbetar i genomsnitt per vecka? (inklusive eventuell övertid, hemarbete, på väg till/ från jobbet etc.)” 

 

Diagram 12 ovan presenterar resultatet av enkätfrågan “Hur många timmar skulle du uppskatta 

att du arbetar i genomsnitt per vecka?. Dessa timmar inkluderar även eventuellt övertidsarbete 

samt hemarbete. Genom att avläsa diagrammet kan man se att 92 procent av männen och 66 

procent av kvinnorna uppskattar att de arbetar 40-49 timmar per vecka. Fortsättningsvis 

uppskattar 25 procent av kvinnorna att de arbetar 50-60 timmar per vecka och 8 procent av 

männen uppskattar att de arbetar mer än 60 timmar per vecka. Vidare uppskattar 9 procent av 

kvinnorna att de arbetar 20-39 timmar per vecka. Ingen uppskattar att de arbetar 0-19 timmar 

per vecka. Det vanligaste bland både männen och kvinnorna verkar således vara att arbeta 40–

49 timmar per vecka.  
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6.6.2 Fördelning av arbetstid mellan hemmet och arbetsplatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 13. Procentuell fördelning av kvinnornas svar på enkätfrågan “Mot bakgrund av föregående fråga, 

placera hur många av dessa timmar du arbetar på följande platser”.  

 

Ur Diagram 13 ovan kan man utläsa att 50 procent av kvinnorna uppskattar att de arbetar 1-3 

timmar i hemmet per vecka. 28 procent av kvinnorna uppskattar att de arbetar 4-9 timmar i 

hemmet per vecka. Vidare har 3 procent av kvinnorna svarat att de skattar arbetstiden i hemmet 

till 10-19 timmar per vecka. 16 procent av kvinnorna har svarat att de inte arbetar hemma. 

Fortsättningsvis uppskattar 56 procent av kvinnorna att de arbetar 30-40 timmar per vecka på 

arbetsplatsen medan 38 procent av kvinnorna uppger att de arbetar mer än 40 timmar per vecka 

på arbetsplatsen. 3 procent av kvinnorna uppskattar att de arbetar 10-19 timmar per vecka på 

arbetsplatsen och lika många procent av kvinnorna uppskattar att de arbetar 4-9 timmar per 

vecka på arbetsplatsen.  

 I Diagram 14 nedan redovisas resultatet över hur männens fördelar arbetstiden mellan 

hemmet och arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 14. Procentuell fördelning av männens svar på enkätfrågan “Mot bakgrund av föregående fråga, placera 

hur många av dessa timmar du arbetar på följande platser”.  
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Diagram 14 ovan visar att 42 procent av männen uppskattar att de arbetar 1-3 timmar per vecka 

i hemmet. Vidare uppger 25 procent av männen att de arbetar i hemmet 4-9 timmar per vecka. 

Lika många procent, nämligen 8 procent av männen skattar arbetstiden i hemmet till antingen 

10-19 timmar eller 20-29 timmar per vecka. 17 procent av männen svarar att de inte arbetar i 

hemmet. På arbetsplatsen uppskattar 50 procent av männen att de arbetar 30-40 timmar per 

vecka. 33 procent av männen anser att de arbetar mer än 40 timmar per vecka på arbetsplatsen. 

Slutligen uppger 17 procent av männen att de arbetar 20-29 timmar per vecka på arbetsplatsen. 

 

6.6.3 Relationen mellan arbete och familj/fritid 

Nedan studeras Tabell 15 vilken innehåller medelvärdena och standardavvikelserna för 

respondenternas svar på fyra olika påståenden, vilka syftar till att behandla balansen mellan 

arbete och fritid.     

                                                                                                                                                           
Tabell 15. Fördelningen av medelvärde och standardavvikelse för påståenden om balans mellan arbete och 

fritid 

 

Respondenterna fick välja mellan alternativen “1. Aldrig”, “2.”, “3.”, “4.” och “5. Flera 

gånger i veckan”. Medelvärdet för påståendet “Jag fortsätter att grubbla över 

arbetsrelaterade frågor efter arbetstid” var 4.13 för kvinnorna, vilket kan tolkas som att de 

grubblar någon gång per vecka. Standardavvikelsen för kvinnorna var 0,83, det innebär att 

svaren varierar mellan alternativen “3” och “5. flera gånger i veckan”. Männens medelvärde 

var 3.33, det kan således tolkas som att de grubblar någon gång varannan vecka. 

Standardavvikelsen för männen var 1.23, vilket är ganska stor spridning av svaren, de 

varierade därmed mellan alternativen “2.” och “4.”.   

 Vidare påvisar tabellen att för påståendet “Jag är alltför trött efter arbetet för att 

njuta av saker som jag skulle vilja göra på fritiden”, var medelvärdet för kvinnorna 3,31. Det 

kan därmed tolkas som om kvinnorna någon gång varannan vecka är alltför trötta. 

Standardavvikelsen var 0,97, svaren varierade således mellan alternativen “2.” och “4.”. För 

Påstående Kön N Medelvärde Std. avvikelse 

Jag fortsätter att grubbla över  Kvinna 32 4.13 0.83 

arbetsrelaterade frågor efter arbetstid Man 12 3.33 1.23 

          

Jag är alltför trött efter arbetet för att njuta Kvinna 32 3.31 0.97 

av saker som jag skulle vilja göra på 

fritiden Man 12 2.33 1.37 

          

Jag upplever att arbetet hindrar mig från Kvinna 32 3.13 0.98 

 att ägna den tid jag vill åt min fritid. Man 12 2.42 1.62 

          

Jag känner att min fritid påverkas negativt  Kvinna 32 2.81 1.15 

av mitt arbete Man 12 1.64 1.64 
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männen låg medelvärdet på 2.33, däremot var standardavvikelsen stor då den var 1.37. 

Männens svar spred sig sålunda mellan alternativen “1.” och “4.”. Resultatet antyder att 

männen är alltför trötta någon gång i månaden.  

 Kvinnornas medelvärde för det tredje påståendet “Jag upplever att arbetet hindrar 

mig från att ägna den tid jag vill åt min fritid” var 3.13 och standardavvikelsen 0.98. 

Kvinnornas svar spred sig alltså mellan alternativen “2.” och “4.”. Medelvärdet för männen 

var 2.42 och standardavvikelsen var 1.62. Spridningen över männens svar var även på detta 

påstående stort då svaren varierade mellan alternativen “1.” och “4.”. Enligt resultatet kan det 

tolkas som att kvinnorna upplever att arbetet hindrar dem någon gång varannan vecka medan 

männen upplever det någon gång per månad.  

 Det sista påståendet “Jag känner att min fritid påverkas negativt av mitt arbete” har 

lägst medelvärde för både kvinnorna och männen, däremot var standardavvikelsen för båda 

könen högst. Kvinnornas medelvärde var 2.81 och standardavvikelsen 1.15, det innebär att 

svarens spridning låg mellan alternativen “1.” och “4.”. Männens medelvärde och 

standardavvikelse var 1.64, vilket antyder att svaren varierade mellan alternativen “1.” och 

“3.”. Resultatet påvisar att kvinnorna känner att fritiden påverkas negativt mellan någon gång 

per månad och någon gång varannan vecka. Männen känner, med stöd i resultatet, att fritiden 

aldrig påverkas negativt till att det händer någon gång i månaden.  

 

6.7 Analys: Balans mellan arbete och fritid  

I det här avsnittet presenteras en analys av mellanchefernas upplevda balans mellan arbete och 

fritid. Resultaten utifrån Grönlunds (2007) studie visade att flexibla arbetstider och kontroll i 

arbetet kan resultera i övertidsarbete och i förlängningen gå ut över familj och fritid. Allvin et 

al. (2006) menar att flexibla arbetstider bidrar till att individen själv, i samband med friheten 

att själv bestämma var och när arbetet ska utföras, får ett större ansvar att sätta gränser för att 

arbetet inte ska påverka fritiden negativt och vice versa.  

 På frågan “Hur många timmar skulle du uppskatta att du arbetar i genomsnitt per 

vecka?”, har 92 procent av männen och 66 procent av kvinnorna svarat att de arbetar 40-49 

timmar per vecka. Det är svårt att uttala sig om dessa personer arbetar mer än vad som står i 

förhållande till deras avtalade arbetstid, eftersom tidsintervallet sträcker sig från 40 till 49 

timmar. Ordinarie heltid är oftast 40 timmar per arbetsvecka. Resultatet visar dock att det går 

att urskilja både män och kvinnor som arbetar mer än 40 timmar per vecka då flera av 

respondenterna angett svarsalternativ över 49 timmar per vecka. Det är 25 procent av kvinnorna 

som har uppskattat sin arbetstid till 50-60 timmar per vecka och 8 procent av männen har 

uppskattat att de arbetar mer än 60 timmar per vecka. Av resultatet kan tolkas att fler av 

kvinnorna arbetar minst 10 timmar övertid per vecka i jämförelse med männen. Vårt resultat 

ligger inte i linje med det amerikanska resultatet som Edgell Becker och Moen (1999) kom fram 

till. Den studien visade nämligen att det var kvinnorna som arbetade färre timmar än männen 

när små barn fanns i hushållet. I vårt resultat är det männen som arbetar färre timmar. En 

förklaring kan vara att merparten av männen jämfört med kvinnorna bor med minst tre personer 

i hushållet. Likheten mellan vårt resultat samt Edgell Becker och Moen:s (1999) resultat kan 

således förstås utifrån hur familjeförhållandena ser ut snarare än kön.  
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 För att få information om var mellancheferna förlägger sin arbetstid, fick de placera 

hur många timmar som förlades på arbetsplatsen respektive i hemmet. Resultatet i Diagram 13 

och 14 visar att det finns en likhet mellan könen. Det är nämligen vanligast för både männen 

och kvinnorna att arbeta 1-3 timmar i hemmet per vecka och 30-40 timmar på arbetsplatsen. 

Vidare är det lika många procent, nämligen 33 procent av både kvinnorna och männen som 

uppskattar att de arbetar mer än 40 timmar per vecka på arbetsplatsen. 28 procent av kvinnorna 

och 25 procent av männen uppskattar arbetstiden i hemmet per vecka till 4-9 timmar. Slutligen 

har nästan lika många procent av könen, 16 procent kvinnor och 17 procent män, uppgett att de 

inte arbetar hemifrån. Att endast förlägga arbetet till arbetsplatsen kan ses som ett sätt att 

markera gränsen var arbetet börjar och slutar och kan således tolkas likt en 

gränsdragningsstrategi (jfr. Edlund, C. ref. i Drakenberg, 1997). Det kan dock konstateras att 

merparten av både männen och kvinnorna väljer att arbeta hemifrån någon gång under veckan. 

Resultatet kan å ena sidan förstås genom mellanchefens yrkesroll som består i att utveckla och 

leda andra samtidigt som direktiv ovanifrån ska implementeras och mål ska följas upp (jfr. 

Harding et al., 2014). Detta kan tänkas leda till att mellanchefernas arbete blir obegränsat då 

det ständigt uppkommer nya arbetsuppgifter att lösa eller bocka av. En lösning kan därför bli 

att ta med sig arbetet hem för att hinna ikapp. Å andra sidan kan resultatet förstås som en positiv 

konsekvens av flexibelt arbete. I och med att mellancheferna har möjlighet att styra över 

arbetstiden och dess förläggning kan de lättare balansera arbetet med familjelivet (jfr. Grönlund, 

2004). Det kan på så sätt antas att mellancheferna med små barn har möjlighet att hämta på 

förskola och skola för att arbeta resterande timmar hemifrån. Dessa två skilda konsekvenser av 

flexibla arbetstider kan förstås genom Grönlunds (2007) metafor om det tveeggade svärdet, 

flexibla arbetstider kan ge såväl goda som onda konsekvenser.  

 Relationen mellan arbete och fritid har vidare undersökts genom en rad påståenden 

som respondenterna fick ta ställning till. Enligt resultatet i Tabell 15 kan det tolkas att kvinnorna 

oftare än männen upplever att arbetet spiller över på fritiden. Dock visade resultatet att 

standardavvikelserna för männen var höga, vilket betyder att spridningen av männens svar var 

varierande. Det kan således tolkas som att även en del av männen upplever att arbetet spiller 

över på fritiden. Vårt resultat, det vill säga att kvinnorna oftare än männen upplever att fritiden 

påverkas av arbetet, kan förklaras utifrån Aronsson och Allvins (2000) karriärstrategi. Strategin 

innebär att fritiden anpassas efter arbetstrycket. Om det är högt tryck på arbetet kan följaktligen 

kvinnornas fritid antas bli lidande då det kan tänkas innebära mer övertidsarbete. Eftersom 

männen i lägre grad upplever att fritiden blir lidande kan en förklaring vara att de använder sig 

av vad Aronsson och Allvin (2000) kallar familjestrategin. Denna strategi innebär att familjens 

rutiner och tider sätts i första rummet, vilket även påverkar planeringen och förläggningen av 

arbetstiden. Denna tänkbara förklaring får ytterligare stöd i tidigare presenterat resultat då det 

visar sig att 92 procent av männen lever i hushåll med minst tre personer. Aronsson och Allvins 

(2000) resultat visade att de skilda strategierna för organiseringen av arbetet kan påverka hur 

relationen mellan arbete och fritid ser ut. Huruvida mellancheferna upplever att det är en 

konflikt eller balans mellan arbete och fritid kan därmed förstås utifrån vilket förhållningssätt 

de har. Att kvinnorna oftare upplever att arbetet spiller över på fritiden kan följaktligen ha sin 

förklaring i karriärstrategin. På samma sätt kan familjestrategin vara förklaringen till att männen 

mer sällan upplever detta. Med utgångspunkt i Hirdmans (2001) och Abrahamssons (2009) 

beskrivningar om genusordningen, det vill säga att det finns idéer och föreställningar om vad 
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som är kvinnligt och manligt, kan de olika strategierna betraktas vara kvinnliga respektive 

manliga. Familjestrategin skulle kunna ses som en typiskt kvinnlig strategi mot bakgrund av att 

kvinnor oftare tar ett större ansvar för hem och barn. Karriärstrategin blir då enligt Hirdmans 

(1988) princip ett motsatspar och kan då ses som en manlig strategi. Det kan således förstås 

som att dessa kategorier hålls isär likt det Hirdman (1988) tar upp som dikotomier, vilket leder 

till att strategierna får kön, kvinnligt och manligt. Utifrån det här synsättet kan vårt resultat 

tolkas som en konstrast till denna könsuppdelning eftersom det kan förstås som att kvinnorna 

är de som använder sig av karriärstrategin och männen av familjestrategin. En förklaring kan 

vara att en större andel av männen bor tre eller fler i hushållet medan ungefär hälften av 

kvinnorna bor en eller två i hushållet. Ett annat synsätt och därmed en annan förklaring till att 

kvinnorna i högre utsträckning upplever en konflikt mellan arbete och fritid kan, med stöd av 

Grönlund (2004), vara att det fortfarande finns traditionella föreställningar om att kvinnor 

förväntas stå för arbetet i hushållet. Resultatet visade att ungefär hälften av kvinnorna bor i ett 

hushåll med minst tre personer vilket kan förklara tendenserna till den upplevda konflikten 

mellan arbete och fritid eftersom det kan tänkas finnas barn i dessa hushåll.    

 I vårt resultat finns dessutom vissa likheter med Edlunds (Drakenberg, 1997) tre olika 

balanseringsstrategier; de gränslösa, gränsdragarna samt gränsöverskridarna. De gränslösa 

utmärker sig genom svårigheten att balansera arbete och fritid, för dessa går arbetet oftast före 

familj och fritid på grund av deras engagemang för arbetet. Vidare har dem svårt att släppa 

tankarna på arbetet efter arbetstid. Personerna arbetar ofta övertid vilket kan ske såväl på 

arbetsplatsen som i hemmet. Konsekvenserna kan leda till upplevelsen av konflikt mellan arbete 

och fritid. Med stöd i vårt resultat har vi funnit att fler kvinnor än män har drag vilka kan liknas 

med de gränslösa. Anledningen är att 25 procent av kvinnorna jämfört med 0 procent av männen 

uppgav att de arbetade 50-60 timmar i veckan samt att fler kvinnor upplever att arbetet spiller 

över på fritiden.  

 Edlunds (Drakenberg, 1997) andra balanseringsstrategi, gränsdragarna, karakteriseras 

av viljan att upprätthålla en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Dessa personer tar för vana 

att använda gränsmarkörer som stöd för att skilja på arbete och fritid. Dem planerar vanligen i 

god tid och låter familj och kollegor vara delaktiga i planeringen. Dessutom förläggs arbetstiden 

oftast till arbetsplatsen. Gränsdragarna i vår studie är de som förlägger sin arbetstid till 

arbetsplatsen, vilket kan förstås som en åtgärd i syfte att upprätta en gräns mellan arbete och 

fritid. Utifrån vårt resultat har majoriteten av både kvinnorna och männen uppgett att de arbetar 

40-49 timmar per vecka. Av dessa har vi dock ingen information om hur många som arbetar 40 

timmar per vecka eller hur många som arbetar mer än 40 timmar per vecka. Det kan däremot 

tolkas som att dessa personer sätter gränser likt Edlunds (Drakenberg, 1997) gränsdragare. 

Vidare har tidigare resultat visat att majoriteten av kvinnorna och männen tidsplanerar sin fritid 

i viss mån, detta kan ses som ytterligare en åtgärd att upprätta en gräns mellan arbete och fritid. 

 

 

6.7.1 Sammanfattning analys balans mellan arbete och fritid  

Analysavsnittet ovan syftar till att behandla frågeställningen “I vilken utsträckning upplever 

mellancheferna av olika kön att det finns en konflikt mellan arbete och familj/ fritid?”, vilket i 

förlängningen ska bidra till att besvara studiens syfte. Majoriteten av både männen och 
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kvinnorna uppskattade sin arbetstid till 40-49 timmar per vecka. Däremot uppgav större andelen 

av kvinnorna att de arbetade mer än 49 timmar per vecka. Förläggningen av arbetstiden var till 

största del placerad till arbetsplatsen, däremot visade det sig att merparten av både kvinnorna 

och männen förlägger minst 1-3 timmar arbetstid i hemmet per vecka. Genom en skattning av 

fyra olika påståenden framkom enligt resultatet att kvinnorna till större del än männen upplever 

att fritiden påverkas negativt av arbetet. En första slutsats vi kan dra, med stöd i resultaten, är 

att det inte finns några markanta skillnader mellan hur många timmar per vecka könen 

uppskattar att de arbetar. Däremot är det vanligare bland kvinnorna än bland männen att arbeta 

mer än avtalad tid. Vidare är den andra slutsatsen att det för båda könen är vanligast att utnyttja 

den flexibla arbetstiden till att arbeta hemifrån några timmar per vecka. En tredje slutsats är att 

kvinnorna i något högre utsträckning upplever en konflikt mellan arbete och familj/ fritid. Dock 

var männens svar varierande vilket tyder på att även en del av männen upplever en konflikt. 

Tidigare forskning ger stöd för åtminstone två olika förklaringar, nämligen att upplevelsen av 

konflikt eller balans mellan arbete och fritid är beroende på endera mellanchefsrollen eller hur 

många som bor i hushållet. 
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7. Diskussion  

 

Syftet med den här studien var att bidra med kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar 

sin flexibla arbetstid.   

 Det är många faktorer som bidragit till att det har varit intressant att studera det valda 

ämnet flexibel arbetstid i ett genusperspektiv. Det startade med vårt intresse för psykosocial 

arbetsmiljö, som bland annat handlar om samspelet mellan individer på en arbetsplats och 

samspelet mellan individen och arbetsmiljön (Abrahamsson & Johansson, 2013). Den tekniska 

utvecklingen av dagens samhälle med internet, bärbara datorer och smartphones har bidragit 

till att det nästan går att arbeta var som helst, oberoende av tid och rum. Något som flexibla 

arbetstider även skapar förutsättningar för. Flexibel arbetstid i denna studie förstås som det sätt 

individen hanterar arbetstidens längd och förläggning. Att “hantera flexibel arbetstid” som kan 

utläsas vara en del av studiens syfte, ska förstås som det sätt individen har kontroll över, 

inflytande över samt hur individen planerar sitt arbete och sin arbetstid. Syftet har vidare 

preciserats med hjälp av följande frågeställningar; “Finns det någon skillnad mellan hur 

mellancheferna av olika kön planerar sin flexibla arbetstid?”, “I vilken utsträckning upplever 

mellancheferna av olika kön att de har kontroll över sin flexibla arbetstid?” och “I vilken 

utsträckning upplever mellancheferna av olika kön att det finns en konflikt mellan arbete och 

familj/fritid?”. 

 

7.1 Hantering av flexibel arbetstid  

Grönlund (2007) har beskrivit flexibel arbetstid likt ett tveeggat svärd vilken kan förstås utifrån 

en positiv och en negativ sida som balanserar varandra. Den positiva sidan innebär att individen 

får styra och kontrollera sin egen arbetstid vilket kan gynna fritiden och det övriga livet. Om 

man har familj eller tidskrävande fritidsintressen kan flexibel arbetstid tänkas vara ett sätt att få 

ihop vardagen. I och med det ökade ansvaret och handlingsutrymmet som ligger på individen 

att prioritera och sätta gränser för arbetet, kan den negativa sidan visa sig om individen inte 

möter dessa förväntningar. Den flexibla arbetstiden kan i förlängningen alltså påverka fritiden 

och familjelivet negativt och vice versa. Ett exempel skulle kunna vara då arbetsuppgifter inte 

blir färdiga och således tas med hem. Detta kan i sin tur skapa upplevelsen av att det finns en 

konflikt mellan arbete och fritid. För att undvika denna upplevelse är det dock upp till individen 

själv att sätta gränser. Frågan är då, hur hanterar mellancheferna av olika kön sin flexibla 

arbetstid?  

 Till att börja med bör vi reda ut de eventuella könsskillnaderna vi önskade att 

undersöka. Vi utgick ifrån att det skulle vara en någorlunda jämn fördelning av män och kvinnor 

bland respondenterna, något vi vid närmare eftertanke borde ha reflekterat över. Resultatet 

visade nämligen att respondenterna som sedan deltog i enkätundersökningen bestod av 73 

procent kvinnor och 27 procent män. Med hänsyn till den ojämna fördelningen har studiens 

resultat istället analyserats i syfte att skönja eventuella mönster eller trender i de olika könens 

sätt att hantera den flexibla arbetstiden. Det går således inte att generalisera resultatet till att 

uttala sig om manliga respektive kvinnliga sätt att hantera den flexibla arbetstiden. De viktigaste 

slutsatserna som vi istället kommit fram till, utifrån resultaten, är att det finns två led i 
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hanteringen av den flexibla arbetstiden.  

 Det första ledet beror på familjeförhållanden då vi tycker oss se kopplingar mellan 

hanterandet av den flexibla arbetstiden och antalet sammanboende i hemmet. Det kan tänkas 

vara så att de som har fler familjemedlemmar att ta hänsyn till, behöver sätta tydligare gränser 

mellan arbetet och fritiden för att det inte ska bli gränslöst åt något håll. Detta har delvis 

bekräftats av tidigare studier som påtalar vikten av planering i familjeförhållanden och när det 

finns barn i hushållet (jfr. Allvin & Aronsson, 2000; Edlund, C. ref. i Drakenberg, 1997; 

Gustafson, 2009). Allvin och Aronsson (2000) menar att det finns två personliga strategier som 

har olika teman. Karriärstrategin innebär att arbetet prioriteras före familj och fritid. 

Familjestrategin innebär istället att familjelivet kommer i första rummet. Resultatet skulle 

därför kunna förstås utifrån Allvin och Aronssons (2000) personliga strategier då vi utifrån 

resultatet kan identifiera mellanchefer som ingår i båda dessa kategorier.  

 I Grönlunds (2007) och Edgell Becker och Moen:s (1999) studier fanns internationella 

resultat som visade tecken på att kvinnor upplevde lägre kontroll än män samt större konflikt 

mellan arbete och fritid. I vår studie upplever både kvinnor och män att de har kontroll i arbetet 

vilket inte bekräftar de tidigare studiernas resultat. Utifrån resultaten från vår studie har det 

vidare visat sig finnas tendenser till att kvinnorna i något högre utsträckning än männen 

upplever att fritiden påverkas negativt av arbetet. Samtidigt har kvinnorna uppgett en något 

högre uppskattad arbetstid utöver den avtalade arbetstiden jämfört med männen. En naturlig 

förklaring kan följaktligen vara att kvinnors fritid påverkas negativt på grund av deras val att 

arbeta mer övertid och dessutom förlägga mer av arbetstiden i hemmet. I grova drag kan tänkas 

att det finns tendenser till att kvinnorna i lite högre grad än männen, har ett gränslöst 

förhållningssätt vilket skulle kunna liknas vid “karriärstrategin”. Motsatsvis kan merparten av 

männen kategoriseras till “familjestrategin” vilket kan förstås i ljuset av att det är större andel 

kvinnor som bor ensamma eller i parförhållanden till skillnad från männen där majoriteten bor 

minst tre personer eller fler. Med detta sagt innebär inte det att vi drar alla män och kvinnor 

över en kam utan de mellanchefer, oavsett kön, som svarat i linje med kvinnornas svar, kan 

således också kategoriseras inom ramen för denna strategin.  

 Det andra ledet handlar om mellanchefsrollen som sådan. Det vill säga, hanterandet av 

den flexibla arbetstiden ligger i linje med respondenternas roll som mellanchef. Mellanchefer 

har i litteraturen beskrivits som en klämd roll mellan organisationens ledning och 

personalansvar för chefer och medarbetare under sig. Rollen som mellanchef präglas av allt 

mer decentraliserade arbetsuppgifter, personalansvar och deras arbete kan i viss utsträckning 

ses som obegränsad (jfr. Drakenberg, 1997; Harding et al., 2014). Av denna anledning kan 

tänkas att planeringsverktygen mail och egen kalender skattats som viktiga då dessa ger ett stöd 

för mellanchefernas planering. Vidare har resultaten visat att majoriteten av mellancheferna 

planerar samma vecka vilket också kan tyda på att det sker snabba förändringar i arbetet, rollen 

kräver viss flexibilitet och det är svårt att planera med längre framförhållning. Hur förklaras då 

resultatet som ändock visat att det finns en viss skillnad i hanteringen bland mellancheferna? 

Även om mellancheferna har liknande roller inom organisationen arbetar de inom fyra olika 

enheter, vilket kan vara en förklaring. En annan tanke kan möjligen vara att det finns skillnader 

i personalansvar i form av olika storlekar på personalgrupper och något skilda arbetsuppgifter.

 Även om det inte kom som någon överraskning visade resultatet att nästan all arbetstid 

förläggs till arbetsplatsen. Vi tycker oss kunna se resultat på att mellancheferna generellt 
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uppvisar hög närvaro av sin arbetstid på själva arbetsplatsen, även om resultatet indikerar att 

nästan samtliga respondenter någon gång väljer att ta med sig arbetet hem. Det finns dock 

mellanchefer som svarat att de aldrig gör det. Huruvida mellancheferna hanterar balansen 

mellan arbetslivet och fritiden kan förklaras utifrån Edlunds (Drakenberg, 1997) 

balanseringsstrategier “de gränslösa” och “gränsdragarna”. De “gränslösa” har svårare att 

balansera arbete och fritid och utmärker sig genom att de arbetar övertid, är mycket engagerade 

i arbetet och har svårt att släppa tankarna på arbetet efter dagens slut. “Gränsdragarna” använder 

sig däremot av gränsmarkörer för att skilja mellan arbete och fritid. En sådan markör skulle till 

exempel kunna vara att inte förlägga någon arbetstid utanför arbetsplatsen som en strategi att 

sätta gränser, då arbetstiden endast utförs på arbetsplatsen. Vidare arbetar gränsdragarna sällan 

övertid och låter familjemedlemmar vara med och planera arbetet så väl som fritiden. Med 

utgångspunkt i vårt resultat och analys har vi identifierat både “de gränslösa” och 

“gränsdragarna”. Mellanchefsrollen får anses bestå av en blandning av dessa två kategorier. 

Tolkningen vi gör utgår från att merparten av mellancheferna planerar, har kontroll och 

upplever balans men samtidigt en viss gränsproblematik utifrån påståenden ställda om arbetet 

och fritiden.  

 Resultatet och analysen indikerar sammanfattningsvis att det inte är någon större 

skillnad mellan hur kvinnorna respektive männen i studien hanterar den flexibla arbetstiden. 

Istället beror detta på familjeförhållanden eller rollen som mellanchef. 

 

 

7.4 Bidrag och begränsningar  

Målsättningen med studien var att bringa kunskap om hur mellanchefer av olika kön hanterar 

sin flexibla arbetstid. En begränsning med studien var den ojämna fördelningen av män och 

kvinnor. Då vi hade för avsikt att undersöka könsskillnader hade vi önskat få ett större urval 

och en mer jämn fördelning av könen. En annan begränsning var att vi gjorde en miss i 

enkätkonstruktionen när vi ställde frågan om “uppskattad arbetstid”. Vi hade nämligen för 

avsikt att undersöka i vilken utsträckning mellancheferna skattade sin upplevda arbetstid för att 

jämföra med avtalad arbetstid. Missen vi gjorde var att ha ett alternativ om “40–49 timmar per 

vecka” vilket inte gav oss svar på om de arbetar enligt avtalad arbetstid, det vill säga 40 timmar 

per vecka, eller mer. En lösning hade varit att istället ha andra tidsintervaller.  

 Vår förhoppning är att studien kan inspirera andra uppsatsskribenter och forskare att 

fortsätta skriva om flexibelt arbete och flexibla arbetstider. Det är ett högst aktuellt ämne i och 

med teknologins framväxt som bidragit till att det inom vissa yrken går att förlägga arbetet 

oberoende av tid och rum. Vidare hoppas vi att studien bidragit till att respondenterna som 

besvarat enkäten kunde avsätta tid för detta i lugn och ro, då de hade möjlighet att bestämma 

när de ville besvara den. Vi önskar vidare att studien bidragit med viss medvetenhet hos 

deltagarna i studien då flexibel arbetstid kan bidra till ett mer eller mindre gränslöst arbete. 
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7.2 Förslag till framtida forskning  
 

Studien riktade sig mot mellanchefer inom det privata näringslivet via fyra olika enheter som 

hör till en stor koncern. Det skulle vara intressant att göra jämförelsestudier mellan privata 

och offentliga verksamheter för att på så vis se om det skiljer sig i hanteringen av den flexibla 

arbetstiden, upplevelsen av balans mellan arbete och fritid samt i vilken utsträckning 

deltagarna upplever sig ha kontroll i arbetet. Då deltagarna inom våra undersökta enheter till 

största del bestod av kvinnor, är ett förslag att fortsätta leta deltagare av olika kön för att 

bringa kunskap om mellanchefer utifrån ett genusperspektiv.  

 Vidare är det intressant att fortsätta undersöka gränslöshetsproblematiken som kan 

uppenbara sig i yrken där flexibilitet i form av arbetsuppgifter eller arbetstid är möjligt. Vi 

kan tänka oss att det finns en rad intressanta branscher som består av mer diffusa yrkesroller 

som skulle vara spännande att undersöka. Ett exempel på bransch eller yrkesroll är forskare 

som ofta har längre projekt i gång och deras sätt att hantera den flexibla arbetstiden. 
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Bilaga 1 – Enkäten 
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Bilaga 2 – Följebrev 
 

Följebrev 

Hej, 

 

Tack för att Du tar dig tid att läsa det här mailet! Vår förhoppning är att Du vill vara med och 

bidra till vårt examensarbete genom att svara på den här webbenkäten som består av 27 st frågor 

och beräknas ta ca 5-10 minuter. Vi önskar få in ditt svar senast måndag 21/11. Länken till 

enkäten finner du längre ner i detta mail. 

 

Vi som skriver till dig heter Amanda Eriksson och Victoria Pentilä. Vi skriver nu vårt 

examensarbete i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv vid Uppsala universitet. 

Examensarbetet handlar om flexibla arbetstider och de eventuella konflikter som kan uppstå 

mellan arbete och familj/fritid när man styr sin arbetstid själv. Dessa fenomen har kommit att 

bli allt mer debatterade inom arbetslivsforskning men också inom ramen för arbetsmiljöarbete. 

 

Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om hur avdelningschefer hanterar sin 

flexibla arbetstid. Vi riktar oss till dig som avdelningschef eftersom Du har möjlighet att styra 

över din arbetstid, Du blir därmed intressant för vår enkätundersökning. 

 

Vi vill försäkra dig om att din identitet inte kommer att avslöjas. Vidare kommer vi inte att 

avslöja företagets namn i studien. Enkätresultaten kommer att behandlas konfidentiellt i syfte 

att inte röja din identitet. Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att Du själv bestämmer över ditt deltagande och Du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Resultatet av vårt examensarbete kommer att publiceras i databasen DiVA på 

Uppsala universitet. 

 

För att komma till webbenkäten, tryck på länken nedan: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1oIkRjbpOTK4pfOc5K6lkj_wJpzLeaT2Rm0Jo6yudbxE/edit 

 

Ditt deltagande skulle vara till stor hjälp för oss! Stort tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Amanda & Victoria 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta oss på: 

E-post: amanda.eriksson14@gmail.com eller victoria.pentila@gmail.com 

Handledare: FD Anne Berg, Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

E-post: anne.berg@edu.uu.se 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1oIkRjbpOTK4pfOc5K6lkj_wJpzLeaT2Rm0Jo6yudbxE/edit

