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 Sambanden mellan flexibelt arbete, privatliv och stress  

 
Marie Berggren och Marianne Mårtensson 

 

Flexibelt arbete blir ett alltmer vanligt sätt att arbeta. Tekniken gör det allt 
svårare att urskilja gränserna mellan privat- och arbetsliv. Därför blir det 
intressant att undersöka om flexibelt arbetet har någon relation till 
privatlivet samt om stress har något samband till flexibelt arbete och 
privatliv. En enkätstudie genomfördes på två organisationer, 
undersökningen innehöll 136 deltagare varav 78 kvinnor. Enkäten innehöll 
frågor om stress, privatliv och flexibelt arbete. Resultatet visar att kvinnor i 
åldrarna 35-46  arbetade mer flexibelt än andra kvinnor i studien. Männen i 
studien arbetade mest flexibelt i åldrarna 56-65 och de som var i åldrarna 
35-46. Det flexibla arbetet hade en relation till privatlivet och det tenderade 
att finnas ett negativt samband mellan flexibelt arbetet och stress. En av 
slutsatserna för studien är att det bör vara upp till var och en att bestämma 
om flexibelt arbetet är något för dem. 
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Inledning 

 
 

Allt eftersom fler tjänster blir nätbaserade ökar användandet av datorer och andra mobila 
enheter, såsom mobiltelefoner och läsplattor. Detta kan i vissa fall bidra till negativa aspekter 
som kan leda till en typ av stress.  Denna stress kan ha en negativ påverkan på attityder, 
tankar och beteenden. Detta beror till stor del på människans begränsade förmåga att ständigt 
motta ny information. Det moderna internetanvändandet är idag djupt rotat i människans 
vardag, vilket kan ha påverkan på gränsdragningen mellan privat- och arbetsliv. Detta 
eftersom många arbeten och arbetsplatser möjliggör en fysisk obunden plats att utföra arbetet 
på (Shu, Tu & Wang, 2011). Det finns få studier som har undersökt sambandet mellan 
mobilanvändande, flexibelt arbete, stresspåverkan samt hur dessa faktorer kan ha effekt på 
privatlivet. Avsaknaden av dessa studier motiverar undersökning om det är positivt eller 
negativt att arbeta flexibelt. Kan vi människor själva sätta gränserna mellan privat- och 
arbetsliv?  
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Flexibelt arbete 
 

Begreppet flexibelt arbete uppkom under 1980-talet i samband med att organisationers 
strukturer började förändras (MacEachen, Polzer & Clarke, 2008). Det flexibla och moderna 
sättet att arbeta karaktäriseras av att det inte längre behöver finnas fasta arbetstider eller 
arbetsplatser. Arbetsplatsen kan numera vara varierad, vilket kan innebära att arbetet bland 
annat kan ske i hemmet och/eller ”på vägen”. Det är främst de platta organisationerna som 
förespråkar flexibelt arbete, dvs de organisationer som bortser från ett hierarkiskt ledarskap 
(Bolin & Härenstam, 2008). Dessa platta organisationer tillåter de anställda att självständigt få 
bestämma hur de ska arbeta och ger de anställda förtroende att fatta egna beslut (MacEachen 
et al., 2008).    Utformningen för flexibelt arbete ser olika ut för olika företag, och det beror på 
vilken förutsättning för flexibelt arbete som föreligger (MacEachen et al., 2008). Vissa 
organisationer kan använda flexibelt arbete som lockbete genom att hävda att detta arbetssätt 
gynnar organisationerna men även i större utsträckning möjliggör för de anställda att integrera 
privat- och arbetsliv. Det behöver inte längre vara en fysisk plats, och varken privat- och 
arbetsliv behöver anpassas utifrån varandra (Brannen, 2005).    Det flexibla arbetet underlättar 
för de anställda som har familj då flexibilitet kan underlätta när dagarna behöver anpassas. På 
detta sätt undviks konflikter som uppstår mellan arbetet och privatlivet. Om flexibelt arbetet 
ska fungera och gynna både de anställda och ledningen behöver alltid organisationens mål och 
kundernas behov eftersträvas (MacEachen et al., 2008). Med anledning av utvecklingen blir 
vissa organisationer alltmer globaliserade, vilket kan innebära att anställningsformen och 
arbetssätten ändras. Även om flexibelt arbete teoretiskt sett verkar bra, diskuteras arbetstiden 
och dess utformning. Om de anställda kan utföra arbetet varhelst och närhelst, när är då 
arbetsdagen slut? Med anledning av detta är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer när 
arbetet börjar och när arbetet slutar. Det ska varje vecka finnas ett bestämt antal arbetstimmar 
för de anställda att arbeta, och denna tid ska inte överskridas. Detta kräver att chefen har 
aktuell kunskap om de anställdas arbetsområden. Chefen ska på detta sätt kunna förhindra att 
det flexibla arbetet övergår till att bli traditionellt och rigid (MacEachen et al., 2008).
 Tidigare forskning visar att det flexibla arbetet har en positiv inverkan på stress. Halpern 
(2005) genomförde en studie för att undersöka om det flexibla arbetet kunde reducera stress, 
förbättra hälsan samt om företagen sparade pengar. I sin studie hade Halpern (2005) 1901 
män och 1651 kvinnor.  En telefonundersökning låg till grund för studien. Resultat var, likt 
förutsatt, att ju mer flexibelt arbete desto större tillit hade anställda till sina chefer och desto 
mindre stress upplevdes kring uppgifter och uppsatta deadlines. De anställda var i mindre 
utsträckning sjuka, vilket resulterade i mindre kostnad för företaget och myndigheter. 
Halperns datainsamling visade att företag gynnades av att erbjuda flexibelt arbete för sina 
anställda. I Halperns artikel framgår att många företag tenderade att ha utgångspunkten att 
erbjudande av flexibelt arbete lockar personer som har behov av flexibilitet, exempelvis 
personer med barn. Studien som gjordes visade dock att det inte fanns några sådana 
indikationer. Däremot visade studien att flexibelt arbete lockade ur flera andra livsaspekter. 
Studien visade att om den anställde själv bestämmer över sina arbetstimmar, kommer den 
anställde ha lägre frånvaro och inget behov av att utföra privata ärenden på arbetet. Halperns 
resultat visade också att bättre hälsa hos de anställda resulterar i att kostnaden för frånvaro 
minskar. Förbättrad hälsa innebär även mindre sjukfrånvaro, högre produktivitet samt ett ökad 
förtroende för arbetsgivaren. Genom att påtala det flexibla arbetes fördelar, både för arbetet 
och familjen, kan detta innebära att flexibelt arbete blir det nya arbetssättet (Halpern, 2005).
 En annan undersökning, (Hayman, 2010), baserad på enkäter, genomfördes med syfte att 
undersöka om flexibelt arbete hade positiv inverkan på anställdas välbefinnande. 
Undersökningen bestod av 336 deltagare. Deltagarna utgjordes av två grupper, varav den ena 
gruppen arbetade hemifrån och den andra gruppen hade flexibla arbetstider. Undersökningen 
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visade att flexibelt arbete generellt hade en positiv inverkan på välbefinnandet, det vill säga 
att båda grupperna gynnades positivt. Utifrån undersökningen drogs dock även slutsatsen att 
det upplevdes mer positivt att ha flexibla arbetstider jämfört med att arbeta hemifrån. Detta 
eftersom det visade sig vara svårare att hålla isär privat- och arbetsliv när arbetet utgick från 
hemmet (Hayman, 2010).    Sammanfattningsvis går det att säga att det finns flera olika 
åsikter om flexibelt arbete. Tidigare forskning visar att flexibelt arbete kan vara fördelaktigt 
både för de anställda och för organisationen. Andra aspekter är att gränserna kan kännas 
otydliga och upplevas obekvämt med att ha tillgång till arbetet när och var som helst. 
Flexibelt arbetet utförs i olika bemärkelser, vissa organisationer anser att flexibelt arbetet 
utförs hemifrån medan andra organisationer anser att flexibelt arbetet innebär flexibla 
arbetstider.  

 
 

Balans mellan privat- och arbetsliv 
 

         Gränssättningsteorin innebär att individer skapar sin egen fysiska eller tillfälliga gräns mellan 
arbetet och familjen. Detta för att kunna hantera de olika roller som krävs i livet (Park & Jex, 
2011). Gränssättningsteorin är utvecklad av arbetande personer med syfte att särskilja arbetet 
och privatlivet. Detta särskiljande kan, beroende på individen, variera i styrka (Nam, 2013). 
 Enligt Park och Jex (2011) ska den anställde antingen kunna separera eller integrera privat- 
och arbetsliv. Genom att separera de båda delarna undviks en interaktion. Den anställde sätter 
tydliga gränser gällande vad som är arbete och vad som är privatliv. Om den anställde väljer 
att integrera arbetet med privatlivet innebär det att de två områdena anpassas efter varandra. 
Gränserna mellan arbete och privatliv blir därför otydliga, och den anställde kan komma att 
kombinera arbetsuppgifter med privata ärenden (Park & Jex, 2011). Den ökade förekomsten 
av flexibelt arbete där möjligheten till integration av arbetsliv och privatliv tenderar att bli 
attraktivt för allt fler personer. Huruvida konsekvenserna av teknikens möjligheter, det vill 
säga att kunna arbete hemifrån, är positiva eller ej råder det delade meningar om. Somliga 
anser det vara en fördel att kunna arbeta hemifrån, medan andra inte vill ha möjligheten då 
den kan ha negativ påverkan på den tydliga gränsen mellan arbete och privatliv (Park & Jex, 
2011). Enligt Nam (2013) är styrkan av gränssättningen karaktäriserad av permeabilitet och 
flexibilitet. Permeabilitet kan förklaras vara när en person utför en uppgift utan mental 
närvaro. På grund av denna brist på koncentration kan personens kontroll över uppgiften 
minska. Användandet av mobila enheter, vilka är kopplade till arbetsplatsen, gör att individer 
har åtkomst till arbetet dygnet runt, varhelst och närhelst. Detta leder i sin tur till att 
permeabilitet för balansen mellan arbete och privatliv ökar. Det vill säga att koncentrationen 
uteblir från både arbetsliv och privatliv (Nam, 2013). Samtidigt visar flera studier att flexibelt 
arbete bidrar till att de anställda har större möjligheter att klara av både privat- och arbetsliv. 
Detta till skillnad från de som har traditionella arbetstider, vilket innebär fasta arbetstider som 
inte ändras över tiden (Nam, 2013).       McNall, Masuda och Nicklin (2010) gjorde en studie 
med syfte att se om tillgången till flexibelt arbete och/eller en komprimerad arbetsvecka 
påverkar den anställdas familjeliv positivt. Om familjelivet påverkades positivt ville 
författarna till studien även undersöka om detta i sin tur resulterade i ökad arbetsglädje samt 
ökad benägna att stanna kvar på arbetet. Studien baserades på 220 deltagare som samtliga var 
över 18 år och anställda med flexibla möjligheter. Resultatet visade att flexibelt arbete bidrog 
till ett rikare privatliv, vilket i sin tur ledde till ökad arbetsglädje och lägre intentioner till att 
byta arbete (McNall et al., 2010).  Starka 
gränssättningar syftar till att privat- och arbetsliv ska vara två separata områden. Försvagade 
gränser underlättar därmed för interaktion mellan de två områdena. Användandet av mobila 
enheter har minskat konflikten mellan privat- och arbetsliv. Det kan vara svårt att balansera 
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sina multipla roller, och risken finns att det blir en ond cirkel med överarbete inkluderat. Det 
kan leda till försämrat psykologiskt välmående samt psykiskt likväl som fysisk stress etcetera. 
För somliga kan dock flexibelt arbete vara positivt då det kan uppfattas tilltalande att gränsen 
mellan privat- och arbetsliv utsuddas. En interaktion mellan privat- och arbetsliv kan ha en 
positiv inverkan på en individ som har många krav på sig, både i privat- och arbetsliv. Ett 
otydligt gränssättande kan visa på en ökad produktivitet, högre moral, ökad flexibilitet och en 
högre tillfredställelse inom arbetet. Det bör finnas en harmoni mellan de två områdena, och 
denna harmoni är helt subjektivt (Nam, 2013; McDonald, Townsend & Wharton, 2013).    
Mauno, Kinnunen och Pyykkö (2005) gjorde en undersökning om en konflikt mellan privat- 
och arbetsliv har något samband med upplevd stress på arbetet eller hemma. I undersökningen 
deltog 1297 deltagare från fem finska organisationer. Undersökningens resultat visade att det 
hos anställda på två organisationer fanns ett svagt samband mellan konflikt och upplevd 
stress. Det fanns dock ett tydligt samband hos deltagare från de tre andra organisationerna. 
Sammanfattningsvis visade undersökningen att en stöttande kultur både på arbete och hemma 
leder till välmående anställda (Mauno et al., 2005). Detta innebär att det är upp till var enskild 
anställd att avgöra vad som passar bäst (Nam, 2013).    Sammanfattningsvis innebär balansen 
mellan privat-och arbetsliv olika för alla individer. Gränserna ser olika ut för människor, 
precis som att alla är olika har alla olika förutsättningar.  För en del människor krävs ett 
flexibelt arbete på grund av roller som de har i livet och för andra passar det helt enkelt bäst 
att hålla isär dessa två områden.  

 
 

Arbetsrelaterad stress 
 

Vad händer i vår kropp när den utsätts för stress? Det allostatiska systemet, vilken är anpassat 
för att reagera utefter våra fysiologiska reaktioner, aktiveras vid stress. Detta system styr hur 
vi hanterar psykiska och fysiska arbetskrav och dess interaktion med den yttre miljön. 
Stresshormoner är en central del i det allostatiska systemet. Det allostatiska systemet 
förbereder kroppen för flykt eller kamp, vilket är en normal reaktion på yttre krav. Om 
kroppen ständigt utsätt för yttre krav och påfrestningar kan det leda till att immunförsvaret 
försvagas och kroppen blir mer mottaglig för sjukdomar. Grundtanken med att introducera det 
allostatiska systemet var att undersöka hur den sammanlagda effekten av de hälsorisker som 
pågått i flera olika psykologiska system har påverkat kroppen (Karlamangala, Singer, 
McEwen, Rowe & Seeman, 2002).    Stress i arbetet uppstår när den anställde upplever att 
krav och förväntningar överstiger ens personliga resurser. Konsekvenserna blir att de externa 
och interna resurserna utsätts för påfrestningar. Denna negativa effekt leder till att den 
anställde inte kan genomföra arbetet. Faktorer som kan utlösa stressen kan vara bristande 
kunskap, konflikter med kollegor eller uteblivet stöd från kollegor, ledning och även familjen. 
Om en person har varit stressad under en längre tid kan detta leda till utbrändhet. Utbrändhet 
sägs bestå av tre varianter; känslomässig utmattning, osäkerhet kring sitt uppfattande om sig 
själv och brist på självkänsla (Mutkins, Brown & Thorsteinsson, 2011).  Vahle-Hinz, 
Kirschner och Thomson (2012) gjorde en enkätundersökning med syfte att inhämta kunskap 
om hur anställningsform och arbetsuppgifter påverkar arbetsrelaterad stress. 167 deltagare 
svarade på enkäten varav 70 procent var kvinnor. Undersökningen visade att stress vid 
flexibelt arbete minskade om stöd utanför arbetsplatsen fanns. Att ha kontroll över sina 
arbetsuppgifter är en viktig aspekt för att undvika stress. Kontroll över arbetsuppgifter bidrar 
till upplevelsen att misstags undviks eftersom det går att forma arbetsuppgifter när gränserna 
är tydliga. Mindre kontroll och kunskap om arbetsplatsen leder till en känsla av underläge. 
Det blir svårare att få ut relevant information, vilket kan leda till att den anställde inte kan 
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utnyttja den grad av frihet som det flexibla arbetet ämnar resultera i (Vahle-Hinz et al., 2012). 
Det ansvar och uppgifter en person utför på arbetet beskrivs av Aronsson, Hellgren, Isaksson, 
Johanson, Sverke och Torbjörn (2011) som en roll. En person har också roller utanför arbetet, 
såsom förälder, partner, fritidsledare, fotbollsspelare etcetera. Dessa roller påverkas av ålder, 
familjekonstellationer, kultur och livsfas. Om rollerna hamnar i konflikt, exempelvis genom 
att kraven ökar, kommer även resterande roller att påverkas. Om det läggs mer tid på 
arbetsrollen än tidigare, kommer alltså en konflikt i familjerollen att uppstå. Dessa roller 
påverkar därmed varandra, likt ett kugghjul. Aronsson et al. (2011) anser att människors liv 
påverkas positivt av att ha flera olika roller. Det beror bland annat på att en positiv roll 
påverkar de andra rollerna på ett positivt sätt, och detta leder till ett mer framgångsrikt sätt att 
hantera motgångar. Flexibelt arbete har visat kunna minska rollkonflikterna på grund av 
möjligheten att balansera dessa på ett mer smidigt sätt (Aronsson et al., 2011). 

 
 

Teknikens möjliggörande för flexibelt arbete 
 

En stor bidragande faktor till de alltmer otydliga gränserna är tillgängligheten som följer av 
teknikens utveckling. Tekniken har möjliggjort för personer att alltid vara tillgängliga för 
arbetet samt att göra gränsen till ledighet alltmer otydlig (Brannen, 2005). Under de senaste 
30 åren har tekniken fullkomligt exploderat och blivit en del av vardagen. Att kunna maila, ha 
tillgång till nätuppkoppling, ringa, skriva textmeddelanden och hålla sig uppdaterad om 
omvärlden är bara några få användningsområden som en smartphone besitter. Denna produkt 
har blivit en central del i mångas vardagliga liv (Lundquist, Lefebvre & Garramone, 2014). På 
grund av de många användningsområden har det blivit svårare för många att vara utan sin 
smartphone (Selehan & Negahban, 2013). Från 2011 har smartphonens försäljning ökad med 
472 miljoner, vilket var en 58% ökning från året innan. Smartphonen stod för 31% av hela 
mobilmarknadens försäljning (Selehan & Negahban, 2013). År 2011 fanns det 5,6 miljarder 
smartphones i hela världen, vilken var en 11% ökning från tidigare år (Selehan & Negahban, 
2013). De flesta har en smartphone som används parallellt när andra uppgifter utförs, och det 
har blivit lätt att ta med sig arbetet varsomhelst. Även om en smartphone är revolutionerade 
och förenklar vardagen, har utvecklande av beroende och tvångsmässigt användande 
uppmärksammats. Ett tvångsmässigt användande kan utveckla en så kallad 
”teknikstress”(Selehan & Negahban, 2013). Internet har utökad möjligheterna för 
smartphones användningsområden (Lundquist, Lefebvre & Garramone, 2014). E-mail är det 
som anses vara det viktigaste kommunikationssättet, då det är möjligt att bli nådd överallt. 
Det är den applikation som används mest i världen, och möjliggör att flera får samma 
information samtidigt. E-mail ersätter det personliga mötet likväl som telefonsamtal. Det finns 
ett samband mellan rutinarbetet och beteende i mailkonversationer samt arbetsrelaterade 
stressfaktorer. Detta samband består bland annat av arbetsbelastning, produktivitet och frihet 
(Shen, Brdiczka & Ruan, 2013). Sammanfattningsvis har tekniken banat väg för det flexibla 
arbetet och fört denna typ av arbetssätt framåt. Fördelen med detta är att arbetet blir fritt och 
att det kan utföras varhelst likväl som närhelst. Nackdelen med denna arbetsform är att den i 
större utsträckning sammanblandar arbetsliv med privatliv. 

 
 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka om flexibelt arbete har någon effekt på privatlivet samt 
om stress har något samband till flexibelt arbete och privatlivet. Resultat av tidigare studier 
har visat att flexibelt arbete kan utmynna i att den anställde känner sig mer tillfredsställd och 
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mindre stressad (Halpern, 2005). Denna studie har för avsikt att göra en enkätundersökning 
hos organisationer som har möjlighet till flexibelt arbete. Enligt Allvin et al. (2006) innebär 
flexibelt arbete att arbetsplatsen och det fasta schemat bytts ut till eget ansvar gällande vart 
jobbet ska utföras, hur det ska utföras och vilken tid på dygnet det ska utföras. Planeringen 
ligger helt på den enskilde individen istället för att allt planeras av organisationen, den här 
definitionen anses vara relevant för den undersökning som ska genomföras. Med hjälp av 
teknikens utveckling försvinner därmed den fysiska struktur som tidigare var mer konstant, 
såsom till exempel kontorslandskap. Tre frågeställningar har formulerats vilka ska ligga till 
grund för resultatet.  
Frågeställningarna lyder: 

 
1A. Finns det några skillnader mellan kön med avseende på stress, privatliv och flexibelt 
arbete? 
1B. Finns det några skillnader mellan åldrarna kön med avseende på stress, flexibelt arbete 
och privatliv? 
2. Har det flexibla arbetet någon relation till privatlivet? 
3. Finns det något samband mellan stress, flexibelt arbete och privatliv? 

 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 

Denna studie bestod av två organisationer. Den ena organisationen (A) valdes med anledning 
av organisationen arbetssätt Den andra organisationen (B), utifrån den inledande 
informationen som fanns att personalen var bundna till en och samma fysiska arbetsplats. 
Sammanlagt delades 350 enkäter ut, varav en webbaserad och en i pappersformat. Studiens 
utgångspunkt var att en jämförelse mellan organisationerna skulle göras. Detta kom dock att 
ändras då det blev ett bortfall på närmare 90 % hos den ena organisationen, som inte arbetade 
flexibelt. Med anledning av detta blev en inomgruppsjämförelse mer relevant för studien.  

Den webbaserade enkäten gav en svarsfrekvens på 124 (91%), medan enkäten i 
pappersformat fick en svarsfrekvens på 13(9%). Sammanlagt blev det en svarsfrekvens på 
38,8%, varav 58,3% var kvinnor. Åldrarna varierade mellan 25-65 år, och den gemensamma 
medelåldern var 41,65 år med en standardavvikelse på 10,78. De båda deltagande 
organisationerna är verksamma i Mellansverige. Ingen ersättning utgick för deltagandet. 

 
 

Material 
 

För att undersöka om det fanns samband mellan flexibelt arbete och stress samt om flexibelt 
arbete hade någon effekt på privatlivet, och även kunna mäta skillnader mellan kön och 
åldersklasser, konstruerades en enkät. Enkäten bestod av sju bakgrundsfrågor vilka gav en 
helhetsbild över deltagarnas arbetssituation. De sju frågorna var: a) kön, b) ålder, c) yrke, d) 
hur många timmar arbetar du per vecka?, d) hur många dagar arbetar du hemifrån?, e) hur 
länge har du arbetat på den här arbetsplatsen?, f) vilka arbetstider har du?, samt g) har du 
kopplat din privata mobiltelefon till din jobbmail?  

Könen kodades, männen kodades som 0 och kvinnor som 1. Deltagarnas åldrar delades in i 
åldersklasser. Åldersklasserna delades in med 10 års intervaller, med anledning att göra 
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analyserna lättöverskådliga. Åldersklass 1 innehöll 49 respondenter, åldersklass 2 innehöll 38 
respondenter, åldersklass 3 innehöll 31 respondenter och åldersklass 4 innehöll 18 
respondenter.  

De resterande frågorna var riktade mot tre indexskalor. Det första indexet var stress och 
hade frågor som bland annat: Hur ofta har du svårt att slappna av? Frågorna riktade mot stress 
hade för avsikt att mäta stressnivån hos deltagarna. Stressindexet fick α= 71 (Dallner et al., 
2000).  

De frågor som flexibla indexet innehöll var: Tar du med dig dina arbetsrelaterade enheter 
hem? Läser du din jobbmail hemifrån? Läser du din jobbmail utanför ordinarie arbetstid? Det 
flexibla indexet fick α= 67. Det sista indexet var privatliv, och hur deltagarna upplevde om 
arbetet hade någon effekt på privatlivet. Frågor som indexet innehöll var bland annat: Händer 
det att det blir konflikt mellan ditt arbete och privatliv? Detta index fick α= 68 (Dallner et al., 
2000; hämtad från http://unionen.se).  

Den skala som användes i enkäten hämtade från Dallner et al., (2000). Frågorna besvarades 
utifrån en femgradig skala där 0 var Mycket Sällan eller aldrig och 4 var Mycket ofta eller 
alltid. Enkätfrågorna utgick från QPS-enkät (Dallner et al., 2000) som främst handlar om 
trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Nio frågor från QPS-enkäten och 11 frågor var 
omformulerade med inspiration från Unionens enkät om tjänstemännens gränslösa arbetsliv 
(hämtad från http://.unionen.se).  

Frågorna som omformulerades var: Jag känner mig ofta negativt stressad på grund av 
jobbet? Upplever du det som stressande att kunna ta emot jobbmail i mobiltelefonen? Hur ofta 
upplever du att du måste vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid? Tar du med dig dina 
arbetsrelaterade mobila enheter hem? Läser du din jobbmail hemifrån? Läser du din jobbmail 
utanför ordinarie arbetstid? Jobbar du när du har semester? Måste du arbeta obetald övertid 
för att hinna med din ordinarie arbetstid? samt kollar du jobbrelaterade saker i samband med 
att du ska titta på privata saker (tex Facebook)? Frågorna fick α= 77. QPS-frågorna (1-5, 7, 
18-20) fick α= 72, hela enkätens frågor (kontrollfrågorna borträknade) fick ett α= 81.   

Enkäterna samlades in den 30 april 2014, precis som respondenterna hade fått information 
om i missivbreven. Chefen samlades in de ifyllda enkäterna som sedan hämtades upp på plats 
efter avtalad tid. Webbenkäten dokumenterades i ett excelark. Åtkomsten till webbenkäten 
stängdes den 30 april 2014. 

 
 
Procedur 

 
Två organisationer kontaktades via mail med en förfrågan om det fanns ett intresse för ett 
deltagande i en enkätundersökning. Organisationerna fick syftet för studien  beskrivet och 
organisationerna erhöll tillgång till ett utkast på enkäten. Efter att synpunkter insamlats erhöll 
organisationerna den färdigställda enkäten.  

Den ena organisationen (A) fick en webbaserad enkät, vilken hade utformats i Google 
Docs formulär. Den andra organisationen (B) fick efter önskemål en pappersenkät på grund 
av de anställda inte hade tillgång till egen dator. Länken till webbenkäten inklusive 
missivbrev skickades ut till anställda inom den ena organisationen (A). Författarna fick av 
denna organisations  kontaktperson tillgång till 219 mailadresser. Ett mail utgick till alla 219 
anställda. Dock nådde enbart 200 mailinnehavarna, då vissa adresser var inaktuella på grund 
av avslutade anställningar, tjänstledighet etcetera. Webbenkäten var öppen i tio arbetsdagar.  
Pappersenkäten delades ut till chefen på den andra organisationen (B). Det var chefen som 
delade ut enkäterna till de anställda. Även här fanns under 10 arbetsdagar möjligheten att 
besvara enkäten, vilket stod i missivbrevet. I missivbrevet fanns även information om 
frivilligt deltagande, anonymitet gällande resultatets redovisning samt frivilligt att delta, att 
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resultatet samt att ingen obehörig hade åtkomst till del de enskilda enkäterna 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

 
 
Statistisk bearbetning 
 
För att besvara frågeställningarna om det finns skillnader mellan kön och åldersklasser med 
avseende på de tre aspekterna flexibelt arbete, stress och privatliv, genomfördes tre tvågägs-
ANOVA. Dessutom utfördes två hierarkiska regressionsanalyser. I tabell 1 (deskriptiv 
statistik) redovisas medelvärde och standardavvikelse på de bakgrundsfrågor som enkäten 
innehöll. Inför samtliga analyser genomfördes en Pearsons korrelationsanalys (tabell 2) för att 
se mellan vilka variabler det fanns ett samband. Analysen visar att den enda signifikanta 
korrelationen finns mellan indexet privatliv och flexibelt arbete. Stress hade en stark 
korrelation till privatlivet men var inte signifikant. Tabell 3 redovisar medelpoäng och 
standardavvikelser på de ANOVOR som fick signifikant resultat. ANOVA-analysen, vilken 
syftade till upplevd stress, gav inget signifikant utslag varken mellan kön, åldersklasser eller 
inom dessa kategorier. Med anledning av detta redovisas inte denna analys i resultatdelen men 
medelpoängen kommer att redovisas i tabell 3. 

 
 
 

Resultat 

 
Finns det några skillnader mellan könen kön med avseende på stress, 
privatliv och flexibelt arbetet? 

 
En tvåvägs ANOVA genomfördes för att mäta skillnaderna mellan och inom kategorin kön, 
med syfte att undersöka i hur stor utsträckning de arbetar flexibelt. Det fanns signifikanta 
skillnader på huvudeffekten i alla grupper (tabell 3). Inom könen F 1,119=5.859, 
p<=.017,ŋ²=4.7, mellan män, kvinnor och åldersklasser fanns det en disordinal signifikant 
interaktion F 3,119=4.151, p<.008,ŋ²=9.5 (figur 1). Det vill säga resultatet visar att de finns 
skillnader både mellan kategorierna män och kvinnor och de olika ålderskategorierna, men 
även att skillnader finns inom dessa kategorier. 

En tvåvägs ANOVA genomfördes för att mäta skillnaderna inom och mellan män och 
kvinnor. Med syfte att mäta skillnader gällande om det finns någon relation mellan privat- och 
arbetsliv. Ingen signifikant skillnad kunde hittas, varken mellan eller inom könen.  

 
 

Finns det några skillnader mellan åldrarna i med avseende på, stress, 
privatliv och flexibelt arbete? 

 
En tvåvägs ANOVA genomfördes för att mäta skillnaderna mellan och inom de olika 
åldersklasserna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan ålderklasserna.  
Det fanns en signifikant skillnad på huvudeffekten inom åldersklasserna F3,123=3.655, 
p<.014,ŋ²=8.2 gällande relationen mellan flexibelt arbetet och privatliv. Resultatet visar att 
det främst var kvinnor och män i åldrarna 36-45 (se tabell 3, för medelvärde) som upplevde 
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att arbetslivet hade en negativ relation till privatlivet. Undersökningen visade dock överlag att 
deltagarna var nöjda med balansen mellan privat- och arbetsliv, denna slutsats dras efter de 
medelvärdespoäng som redovisas i tabell 3.   
Inom åldersklasserna fanns det en signifikant skillnad på huvudeffekten gällande nyttjandet av 
flexibelt arbete, F 3,119=7.438, p<.016=ŋ²=8.3. 
Ett post-hoc test (Bonferroni) genomfördes för att undersöka var skillnaderna fanns inom de 
åldersklasser som studien innehöll. En signifikant skillnad fanns mellan åldersklass 1 (25-36) 
och 2 (36-45), (M=.5727 SD=.18329), viket även redovisas i interaktionen (figur 1). Figuren 
redovisar att kvinnorna i åldrarna 36 till 45 tenderade att arbeta mer flexibelt än de övriga 
kvinnorna. Männen i åldrarna 56 till 65 tenderade att arbeta mer flexibelt än resterande män. 
Figuren (1) redovisar även att ju äldre männen bli desto mer använder de sig av flexibelt 
arbete, medan kvinnorna i studien brukar flexibelt arbete i mindre utsträckning ju äldre de 
blir.  

 
 

 
Figure 1. Figuren visar hur flexibelt arbete används mellan könen och ålder, skalans 
variationsvidd 0-4 

 
 
 
 
 
Tabell 1, 
 Deskriptiv Statistik  
                                                                                                                                      M                  SD 
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Ålder 
  Kvinna                                                                                                                      42,38             10,92 
  Man                                                                                                                           40,56             10,59 
Arbetade timmar/vecka 
  Kvinna                                                                                                                        40,02              3,58 
  Man                                                                                                                             40,11             3,44 
Antal år på organisationen 
  Kvinna                                                                                                                        5,98                  6,30 
  Man                                                                                                                            5,09                 4,00 
Antal dagar arbetet hemifrån/vecka 
  Kvinna                                                                                                                        1,02                  1,29 
  Man                                                                                                                            1,22                 1,29 
n=136 
 
 
Tabell 2, Deskriptiv statistik och Pearsonskorrelationer mellan indexerade variabler 
Index                                       1                  2                     3                    4               M             SD 
1. Stress                                   -                    -                     -                    -             1.62         .594 
2. Privatlivet                        .498                -                      -                     -              1.05         .637 
3. Flexibelt arbete                 .162              .559**             -                    -              2.18         .884    
4. Köna                                   .091             -.142              -.090                -                  -               -  
5. Ålder                                   .012             .019                .083              .083           41.65     10.78 
Not. a Man = 0 Kvinna= 1  p<.05,**p>.01 
 
 
Tabell 3, Medelpoäng (och standardavvikelse)  
     
                                                                                                       Åldersklasser 

__________________________ 
 Test             n                                         1   (25-35)         2 ( 36-45)           3 (46-55)           4 ( 56-65)           
Privatlivet   
  Kvinna        81                                  .910(.121)               1.220(.131)       .792(.138)        .967(.195) 
  Man             55                                 .908(.138)               1.469(.154)        1.182(.186)      1.111(252) 
Flexibelt arbete 
  Kvinna      81                                    2.081(.160)            2.254(.181)         1.922(,196)      1.740(.263)         
  Man           55                                   1.781(.181)           2.520(.215)          2.600(.277)      2.967(.339) 
Stress 
  Kvinna      81                                     1.702(.115)         1.696(.128)           1.542(.138)      1.700(.186) 
  Man           55                                    1.381(.128)         1.952(.163)           1.487(.186)      1.411(.222) 
Not. Skalans variationsvidd 0-4  
 

 
Har det flexibla arbetet någon relation till privatlivet? 

 
En hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka hur stor variansen är i relation 
till flexibelt arbete och privatliv, samt om kön och ålder har en betydelse. Samtliga modeller i 
tabell 4 var signifikanta. I tabellen visas en sammanställning av regressionens resultat. I 
modell ett introduceras variabeln flexibilitet. Modellen kan förklara 30,7 % (Adjusted 
R²=.307) av variationen. I modell två introduceras variabeln kön, denna modell för 31 % 
(Adjusted R²=.310) av variationen. I modell tre introduceras variabeln ålder, och denna 
modell kan förklara 30,5 % av variationen (Adjusted R²=.305). Resultatet att samtliga 
modeller beskriver att det flexibla arbetet har en relation till privatlivet, men att kön och ålder 
inte kan antas ha någon relation till privatlivet.  Precis som resultatet visade i ANOVAN, 
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upplever männen att det flexibla arbetet har en relation till privatlivet. Överlag hittades ingen 
direkt relation mellan flexibelt arbete och privatliv för varken män eller kvinnor. Se vidare i 
tabell 3 för medelvärdepoäng. 

 
Tabell 4, 
Hierarkisk regressionsanalys med privatliv som beroende variabel 

 
                                                                Relationen mellan flexibelt arbetet och privatliv 

                                                                                 _________________________________________ 
 

                                                                                                    Modell 2                       Modell 3 
                                                                                   ______________________________________ 

Variabel                                              Modell 1 β*                                         β*                                  β*                       
Flexibelt arbete                                         .559**                                  .551**                             .554** 
Köna                                                                                                        -.092                               -.088 
Ålder                                                                                                                                              -.026 
Adj.R2                                                                          .307 .310         .305 

F 55.069**  28.377**      18.815** 
ΔR2  .313 .001 .008 
Not. N=136. df (modell 1)=1,121 df  (modell 2)=2,120 df ( modell 3)=3,119 , aMan=0 , kvinna=1 
*p<.05,**p<.01 , β* anger standardiserade regressionskoefficienter 
 
 

Finns det något samband mellan stress, flexibelt arbete och privatliv? 
 
En hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka om det gick att anta att stress 
har något samband med flexibelt arbetet och privatliv. Tre av fyra modeller var signifikanta. I 
tabellen (5) visas en sammanställning av regressionens resultat. I modell ett introducerades 
variabel flexibilitet. Modellen kan förklara 16% (Adjusted R²=.016) av variationen. Denna 
modell tenderade enbart till signifikans. I modell två tillades variabeln privatliv, och modellen 
förklarar 24,8% av variationen (Adjusted R²=.248). I modell tre adderades ytterligare en 
variabel, kön (män och kvinnor). Denna modell förklarar 27,4% av variationen (Adjusted 
R²=.274). Slutligen tillades i modell fyra även en fjärde variabel, ålder. Denna modell 
förklarar 26,8% (Adjusted R²=.268) av variationen. Resultatet visar att stress och flexibelt 
arbete enbart tenderar till ett signifikant resultat, det vill säga att deltagarna upplever ett visst 
stresspåslag gällande flexibelt arbete men som inte kan styrkas statistiskt. När privatliv 
adderas blir modell två signifikant, vilket innebär att deltagarna upplever att kombinationen 
av stress och flexibelt arbetet har en negativ relation till privatlivet. Resultatet fortsätter vara 
signifikant när variabeln kön tilläggs samt även när variabeln ålder adderas.  

 
Tabell 5,  
Hierarkisk regressionsanalys med stress som beroende variabel 
  
                                                                       Sambanden mellan stress, flexibelt arbete och privatliv 

                                                                          ____________________________________________ 
 

                                                                                        Modell 2             Modell 3              Modell 4 
                                                                                        _____________________________________ 

Variabel                                  Modell 1   β*                             β*                           β*                       β* 
Flexibelt arbete                                    ..155                        -.159* *               -.156**              -.153** 
Privatliv                                                                                 579**                .598* *                 .597** 
Köna                                                                                                                          179**                 .183** 
Ålder                                                                                                                                            -027** 
Adj.R2                                                     .155                        .510                    .540                     .541 
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F                                                              2.843                    20.244**           15.683**              11.697** 
ΔR2                                                          .024                         .236                    .032                      .001 
Not. n=136. Df (modell 1)=1,116, df (modell 2)=2,115, df (modell 3) = 3,114 , df (modell 4)= 4,113  
aman=0, kvinna=1 ,*p<.05,**p<.01, β* anger standardiserade regressionskoefficienter 

 
 

Diskussion 
 

Den första (1A) frågeställningen undersökte om det fanns några skillnader mellan män och 
kvinnor i förhållande till det flexibla arbetets utsträckning. Den första (1B) frågeställningen 
undersökte om det fanns några skillnader mellan åldrarna i förhållande till det flexibla arbetet. 
Det fanns en skillnad inom alla grupper. Den åldersgrupp för kvinnor vilka tenderade att 
arbeta mer flexibelt var kvinnorna i åldrarna 36-45 år. För männen gällde detta inom 
åldersspannet 56-65 år. Vidare undersöktes det om det fanns skillnader i upplevelsen av 
privatlivet mellan män och kvinnor samt åldersklasserna. Det fanns ingen skillnad mellan kön 
och åldersklasser. Däremot fanns en skillnad inom åldersklasserna. I denna analys var det 
även här kvinnorna i åldern 35-46 år som kände att deras relation mellan det flexibla arbetet 
och privatlivet var negativt. För männen gällde denna upplevelse åldrarna mellan 46-55 år. 
Studien visar att kvinnor i åldrarna 36-45 år i störst utsträckning upplevde att deras arbetsliv 
hade en negativ relation till privatlivet. Kvinnorna i denna åldersgrupp var även de som 
arbetade mest flexibelt. Undersökningen som belyste flexibelt arbete visade att ju äldre 
männen i studien är, desto mer flexibelt arbetar de. Kvinnorna tenderade däremot att med 
åldern minska sitt flexibla arbete. Det hade varit intressant att fråga om deltagarna hade barn 
och hur deras civilstatus var. Detta för att få en helhetsbild av varför kvinnor i denna ålder 
upplevde en mer negativ relation till flexibelt arbete och privatliv än de andra kvinnorna i 
studien. Här kan det dras slutsatser om att det är viktigt att det flexibla arbetet aktivt väljs av 
individen. Om individen har fått påverka detta val borde det leda till en positiv upplevelse och 
bidra till en känsla av kontroll. Detta skulle överensstämma med gränssättningsteorin (Park & 
Jex, 2011; Nam, 2013).  Den andra 
frågeställningen berör om det flexibla arbetet har någon relation till privatlivet samt om ålder 
och kön hade någon betydelse i frågan. Det visade sig att flexibelt arbetet har en relation till 
privatlivet. Detta skulle kunna betyda att balansen mellan privat-och arbetsliv inte är stabil 
och att personerna kan sakna socialt stöd (Mutkins et al., 2011). Gällande 
helhetsperspektivet på privatlivet, upplevde i större utsträckningen männen generellt att det 
flexibla arbetet hade en negativ relation till privatlivet. Det var enbart kvinnor i åldrarna 25-36 
år som kände en aning mer negativ relation till privatlivet. MacEachen et al. (2008) hävdar att 
det kan vara svårt att hålla isär privat- och arbetsliv vilket i längden kan leda till 
hälsoproblem. Detta stämmer alltså inte till fullo överens med den här enkätundersökningen. 
Överlag upplevde deltagarna i den här studien en liten negativ relation till privatlivet, den 
slutsatsen dras på grund av de låga medelvärdespoäng som enkäten gav. Detta tyder på att den 
negativa relationen till privatlivet trots allt inte är alltför överhängande. De negativa tendenser 
som flexibelt arbetet påvisar i denna studie kan vara påverkat av strukturen och hur 
arbetstempot upplevs. För att besvara den 
tredje frågeställningen undersökte sambandet mellan stress, flexibelt arbetet och privatliv. En 
del av studien visar att flexibelt arbete enbart har en tendens gällande sambandet till stress. 
Vilket kan bero på att flexibelt arbetet inte står för sig själv och har tidigare visat sig ha ett 
samband till privatlivet. Det kan även bero på att urvalet var för få. Gällande skillnaderna på 
stressupplevelsen mellan/inom män, kvinnor och ålder fanns det inga tecken på stress. Detta 
kan vara en anledning till varför flexibelt arbete och stress enbart har ett tenderade samband, 
vilket i sin tur kan betyda att deltagarna balanserar det flexibla arbetet, antal dagar de arbetar 
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hemifrån och med antal dagar de är på arbetet. När flexibelt arbete mäts mot både stress och 
privatliv blir resultatet signifikant. Detta kan ha en direkt koppling till att om det sociala 
stödet uteblir kan detta leda till stress. Eftersom deltagarna verkade nöjda med sin 
arbetssituation kan det tyda på att deltagarna har ett socialt stöd från kollegor och familj. 
Socialt stöd ses som en positiv faktor till välmående (Mutkins et al., 2011).  Om en arbetsplats 
upplevs som stressande kan detta bidra till ökad känsla av stress hos den enskilde anställde. 
Detta i sin tur kan leda till att de anställda lockas och förväntas att arbeta mer hemifrån. 
Halpern (2005) kom i sin forskning fram till att de individer som arbetade flexibelt inte var 
lika stressade jämfört med de individer som inte arbetade flexibelt. Om den här aktuella 
studien hade fått en större svarsfrekvens från den andra organisationen, hade den förmodligen 
visat åt samma håll som Halperns (2005) undersökningen. Det kan bero på att det enligt Shen 
et al., (2013) finns ett samband mellan rutinarbete och beteende i mailkonversationer samt 
arbetsrelaterade stressfaktorer, såsom arbetsbelastning, produktivitet och frihet. Det verkar 
alltså som att teknikens utveckling möjliggjort att arbete kan utföras överallt och att det därför 
blir det svårare att sätta de gränser som behövs för att hinna med allt i vardagen.  

 
 
Styrkor och svagheter  
 
Resultatet hade förmodligen varit annorlunda om inte bortfall av deltagare inom ena 

organisationen (B) varit av stor betydelse. Anledningen till det är att deltagarna i den 
organisationen med mest bortfall (organisation B), arbetade annorlunda jämförelse med den 
andra organisationen (A). Tanken med organisation B var att de i stor utsträckning inte har 
tillgång till flexibelt arbetet och skulle därmed kunna göra jämförelsen möjlig gällande stress 
och flexibelt arbete. Detta bortfall skulle kunna bero på att organisationen har en hög 
arbetsbelastning och de anställda arbetar under en överhängande stress så att det inte fanns 
någon tid eller energi över till att besvara en enkätundersökning.  När organisationen B inte 
bidrog med tillräckligt med deltagare, krävdes en hopslagning av de båda grupperna.  Detta 
kan bidra till att validiteten blir lägre på grund av för få deltagare. Enkätens frågor 
formulerades utifrån den planerade jämförelsen. Eftersom bortfallet kom efter att enkäten var 
konstruerad och utlämnad kunde frågorna inte utformas för att i större utsträckning passa den 
organisation som besvarade enkäten. En väsentlig del av enkätformuleringen utgick från att 
organisationerna arbetar på olika sätt och med helt olika förutsättningar gällande just flexibelt 
arbete och arbetsmiljö. Hayman (2010) kom i sin forskning fram till att det var mer gynnande 
att arbeta med flexibla arbetstider jämfört med att arbeta enbart hemifrån. Den frågan fanns 
dock inte med i enkäten. Frågan hade varit intressant att ha med för att undersöka eventuella 
skillnader mellan det flexibla arbetets utformning inom den aktuella organisationen samt 
respondenternas uppfattning av dessa olika typer av flexibelt arbete. Om enkäten från början 
formulerats mot enbart en organisation hade frågorna varit mer specifika gällande det flexibla 
arbetssättet.  Vidare hade det 
varit intressant att ställa frågor om huruvida deltagarna pendlade till och från arbetet och om 
det flexibla arbetet hade någon koppling till pendlingen. Exempelvis om det flexibla arbetet 
utfördes under själva pendlingen eller om det flexibla arbetet valdes för att undvika pendling 
till arbetet varje dag. Det hade även varit intressant för studien att ställa en öppen fråga där 
deltagarna själva fått beskriva hur de strukturerar sitt arbete vid tillfällen då de arbetar från 
hemmet. Vidare hade även en fråga som tog upp om deltagarna hade tillgång till flexibelt 
arbete utan att nyttja det och då själva fått skriva om varför de inte nyttjar den möjligheten. 
Tidigare forskning visar att socialt stöd är en av skillnaderna mellan att upplevd stress och 
välmående (Mutkins et al., 2011), vilket hade varit en givande fråga att ställa och se om det 
sociala stödet har en sådan koppling som forskningen visar.  
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Förslag till vidare forskning 
 
Förslaget till vidare forskning är att göra en mer omfattande studie för att undersöka hur 

det flexibla arbetet uppfattas och hanteras av personalen på en och samma organisation. 
Metoden kan vara en större enkät som också kompletteras med djupintervjuer för att täcka 
upp fler aspekter av upplevda orsaker till stress. Eftersom den här studien enbart visade en 
tendens till signifikans gällande sambandet mellan stress och flexibelt arbete, är det lämpligt 
att utföra ytterligare forskning inom ämnet. Studier som undersöker hur kopplingen mellan 
teknikens utveckling påverkar det flexibla arbetet samt påverkan på upplevd stress och ett 
eventuellt mobilt beroende.  
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