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Sammanfattning
Denna undersökning fokuserar på de arbetsrelaterade faktorer som påverkar balansen mellan 
arbetsliv och privatliv. Det råder idag en omfattande samhällelig och medial debatt om det så 
kallade livspusslet. Hur ska individen hinna med alla krav som ställs av arbete, familj och 
samhälle? En allt för kravfylld livssituation kan leda till ohälsa och försämrade 
familjeförhållanden. 
  Undersökningens syfte är att ta reda på vilka arbetsrelaterade variabler som orsakar obalans 
mellan arbetsliv och privatliv. Ett index som mäter något som vi kallar livsbalans, 
konstruerades för att få ett mått på förhållandet mellan arbetsliv och privatliv. De 
arbetsrelaterade variablerna delades in i tre områden med varsin tillhörande frågeställning. 
Områdena är: anställningstrygghet, arbetsmiljö och flexibilitet & självständighet. 
Studien reder också ut skillnader i livsbalans mellan män och kvinnor, personer med olika 
klasstillhörighet, eller personer med eller utan fokus på att göra karriär. 
Det som påverkar människors livsbalans mest är om de har ett stressigt arbete, om de är 
oroliga för att förlora arbetet, om de har ett fysiskt ansträngande arbete eller vilken typ av 
relation de har med sina arbetskamrater. Självständigt arbete har likaså en effekt på 
balansindex även om denna effekt är tudelad enligt undersökningens analys. Vi har även 
funnit skillnader i kategorierna kön, klass och inställning till karriär. Medan mäns livsbalans 
endast påverkas av stressigt arbete och oro att förlora arbetet påverkas även kvinnors 
livsbalans av arbetstid, relationer med arbetskamrater samt graden av självständighet i arbetet. 

Nyckelord: Arbetsliv, Balans, Stress, Anställningstrygghet, Arbetsmiljö, Självständigt arbete

Abstract
  This study focuses on work related factors which have an effect on the balance between 
peoples work and private/social life. Commonly discussed in the daily debate is the so called 
“livspusslet”, the time puzzle. The question is: How do you balance the demands from work, 
family and society? A lot of peoples health and family relations suffers from a stressful 
situation at work. 
  It’s not hard to figure out that the possible factors which could have an effect on the balance 
between peoples work and private/social life are many. So, therefore we have limited the 
research to a number of variables of interest. These variables are then summed up to three key 
areas for the survey the focus on. These key areas are chosen out of, and based on our 
previous knowledge and the literature we recently have read about this phenomenon. The key 
areas are : terms of employment, working environment and flexibility & independence at 
work. 
  We have also created an index, a sum of a number of balance measuring variables, which 
made it easier for us to see the effects from the key areas on peoples balance between work 
and private/social life. The literature we have read also tells us about differences between 
gender, class and career focus. We found that interesting and wanted to find some answers. 
  The result of this study and our conclusions are that a stressful work, a physically tough 
work, the relationship with your work colleges and if you are scared of losing your job, have 
most effect on the balance between peoples work and private/social life. The study found 
differences between gender, class and interest in making a career. 

Key words: Work, Balance, Stress, Terms of employment, Working Environment, 
Independence at Work
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1.Inledning

Hur arbetande män och kvinnor ska få det så kallade livspusslet att gå ihop har blivit en stor 

samhällsfråga att lösa, både för den svenska regeringen och för EU-kommissionen som insett 

att en fungerande fördelning mellan arbete och fritid är avgörande för att förhindra ohälsan på 

arbetsmarknaden och klara konkurrensen om arbetskraften. (http://www.equals.se). 

Värmlands Arbetslivsforum är en del av ett EU-projekt som sedan 2005 har arbetat med att ta 

fram olika verktyg som ska kunna hjälpa till att få ihop livspusslet. Resultatet av arbetet 

presenterades på en presskonferens på Karlstad Universitet den 11 december 2007 där en av 

de ansvariga för projektet, universitetslektor Berit Sundgren Grinrups säger till Sveriges radio 

Värmland : ”Drivkraften (med projektet) är att påverka strukturella förhållanden, för vi har 

märkt att individer kan göra en del, genom att bli bättre på att prioritera och göra mer 

medvetna val. Men å andra sidan är det ett arbetsliv och samhällsliv som har väldigt högt 

tempo, som ibland glömmer att de flesta faktiskt har ett liv utanför arbetet också.” 

(http://www.sr.se/webbradio)

Frågan om livspusslet är inte ny, redan på 70-talet kom det förslag om att korta arbetstiden 

med syfte att öka jämlikheten mellan män och kvinnor i hemmet och på arbetet.  Krav på 

arbetstidsförkortning drivs av vissa grupper än idag, medan andra idéer också har tillkommit. 

Det diskuteras om delad föräldrapenning, subventionerad hemhjälp, flexibla arbetstider och 

möjlighet att arbeta hemifrån kan hjälpa till att lösa livspusselproblematiken, eller om det är 

andra metoder som behövs.

Denna studie har sin utgångspunkt i att det finns olika faktorer på arbetsmarknaden och den 

egna arbetsplatsen som påverkar människors känsla av balans i livet. Precis som Berit 

Grindrups Sundgren sa till Sveriges Radio så har dagens arbetsliv ett högt tempo. Marknader 

svänger snabbt, många byter yrkeskarriär flera gånger i livet och vi har fått vänja oss vid 

alltmer rörlig arbetsmarknad där tillfälligare anställningar blir alltmer vanliga.

Arbetsrelaterade faktorer som påverkar människors vardagsliv kan vara många. Men när vi 

har läst litteratur om det moderna arbetslivet har vi funnit tre områden som intressanta och 

som vi därmed har velat undersöka hur de påverkar människors upplevda balans i livet. Dessa 

tre områden är anställningstrygghet, arbetsmiljö och självständighet och flexibilitet. 
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Anställningstrygghet kan antas ha en effekt på individens välmående eftersom anställningen 

har en stor betydelse för möjligheten till försörjning. Har man en tillsvidaretjänst eller arbetar 

man på en osäker arbetsmarknad med tillfälliga anställningar och oro för kommande arbete?  

Oro för att förlora arbetet innebär en oro för att förlora sin inkomst, men kan också innebära 

oro att förlora ens identitet, nätverk och den sociala status ett arbete kan föra med sig.

Begreppet Arbetsmiljö innehåller flera olika variabler i denna studie. I Birgitta Olssons bok, 

”Kortare arbetsdag – en väg till ett mer ekologiskt arbetsliv?” ,definieras arbetsmiljö som alla 

de förhållanden som omger människan i arbetslivet. Här ingår administrativa, ekonomiska, 

tekniska, sociala, organisatoriska, fysiska/kemiska och arbetsrelaterade komponenter (Olsson 

1993:78). Vi kommer analysera faktorerna stress, relationer med arbetskamrater, fysiskt 

ansträngande arbete och arbetstid.

Flexibilitet och självständighet. Dessa två faktorer mäter huruvida en anställd kan påverka 

och planera sitt arbete. Flexibilitet avser huruvida individen kan komma en timme senare eller 

tidigare till jobbet eller utföra arbetet på egen planerad tid. Ett självständigt arbete är när 

arbetstagaren själv planerar och genomför sitt arbete utan större direktiv från arbetsledare. 

Samhällslivets aktörer behöver lösa frågan om livspusslet eftersom det har blivit ett allmänt 

bekymmer. Under tiden tvingas individer själva lösa problemen med att få vardagen att gå 

ihop. Misslyckas individen med detta minskar livskvaliteten. Relationerna med nära och kära 

försämras liksom lusten att arbeta kanske förgås. Visst kan individer ägna sin tid och kraft åt 

att lägga sina egna pussel, men om arbetslivet blir bättre på att lokalisera och synliggöra de 

problem och möjligheter som finns på dagens arbetsmarknad borde chanserna för att 

människor får leva ett liv i balans öka, ett liv där arbete och privatliv inte krockar.
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1.1 Syfte/Frågeställningar

Syftet med undersökningen är att studera sambandet mellan människors arbetsvillkor och ett 

begrepp vi valt att kalla livsbalans. Eller med andra ord:

Vilka arbetsrelaterade faktorer påverkar balansen mellan personers arbetsliv och privatliv?

Antalet variabler som på något sätt påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv kan antas 

vara många. Vi har därför valt ut några variabler som avspeglas i de frågeställningar som 

undersökningen är inriktad på.

1.1.1 Frågeställningar

F1: Hur påverkar anställningstryggheten balansen mellan personers arbetsliv och privatliv?

F2: Hur påverkar arbetsmiljön balansen mellan personers arbetsliv och privatliv?

F3: Hur påverkar flexibiliteten och självständigheten i arbetet balansen mellan personers 

arbetsliv och privatliv?

1.1.2 Livsbalans

Begreppet livsbalans är återkommande i denna undersökning och därför avser vi här att 

redogöra för med vilken betydelse det används. Balans i livet har individen när den upplever 

att arbete och fritid inte krockar (Allvin mfl. 2006: 128 ff), när arbetet inte har en negativ 

påverkan på dennes fritid och det finns tid för andra aktiviteter och den återhämtning som 

behövs. Olika människor lägger olika vikt vid sina arbeten och sin fritid men denna studie 

utgår ifrån att människor i balans inte efterfrågar mer tid för avkoppling och inte upplever sig 

själva som stressade eller utmattade efter en arbetsdag.
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2. Teori

I detta avsnitt presenteras de teorier som är relevanta för undersökningen. Teoriavsnittet 

inleds med en bakgrund till det moderna arbetslivet och går sedan in på teorier som förklarar 

olika arbetsrelaterade faktorers inverkan på människors välbefinnande.   

2.1. Vad innebär arbete?

Arbete innebär att utföra vissa uppgifter som kräver fysisk eller psykisk ansträngning och har 

som mål att producera varor och tjänster som uppfyller människans behov (Giddens 

2003:326-327).

Många associerar arbete med jobb och slit, ett nödvändigt ont för att få ihop till brödfödan. 

Men lönearbetet som vi känner till det idag har också andra betydelser för människor. Arbetet 

ger oss tillgång till nya sociala arenor som hemmet inte erbjuder, det ger oss sociala kontakter 

som vi också har med oss i vårt övriga liv. Om anställningen avslutas på något sätt, finns en 

risk att även de sociala kontakterna går förlorade. Arbetet ger oss också en känsla av en stabil 

personlig identitet samt en tidsmässig struktur i livet, då vi ofta måste organisera vårt övriga 

liv utifrån de arbetade timmarna (Giddens 2003:326-327).

2.2 Det nya arbetslivet

Eftersom arbetet är en del i det ekonomiska systemet kan vi anta att arbetslivet påverkas av 

hur ekonomin är formad. Vi kan konstatera att det har hänt mycket på arbetsmarknaden sedan 

industrialiseringens intåg. Arbetsmarknaden har bland annat reglerats genom lagar och avtal. 

Genom partsammansatta förhandlingar har arbetaren fått kortare arbetsdagar, mer semester 

samt en del trygghetsförmåner som försäkringar och pensionsavtal. Dessa stora reformer på 

arbetsmarknaden ägde framför allt rum under 1900-talets tidigare hälft, präglade av en tid 

med en stor industrisektor, låg arbetslöshet och minskat utanförskap. Men under 1900-talets 

sista decennier börjar arbetsmarknaden förändras. En ökad globalisering och snabbare 

förändringar i ekonomin gör att företag börjar ställa högre krav på flexibel produktion. Vissa 

observatörer menar att det i dagens samhälle sker en övergång till ett nytt samhälle som inte 

längre bygger på industrialism utan på idéer, information och kunskapsformer som skapar 

innovationer och ekonomisk tillväxt. I en kunskapsekonomi är en stor del av arbetskraften 

inte längre sysselsatt med materiell produktion utan med produkternas design, utveckling, 

teknologi, marknadsföring etc. (Giddens 2003:327-328).
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 När Marx skrev sin kapital- och alienationsteori var det i en tid som präglades av stora 

industrier och några få ledande länder i produktionen. Men hans teorier finns kvar även i 

studier om det nya arbetslivet. Harry Braverman inspireras av Marx i sin forskning och 

publicerade 1974 boken Arbete och monopolkapital. Det är en presentation över det 

Braverman menar är arbetets degradering under 1900-talet. Bravermans tes är att arbetets 

innehåll har brutits ner till enkla, monotona, snävt styrda arbetsmoment som saknar krav på 

yrkesskicklighet och tankeverksamhet från tjänstemannens eller arbetarens sida. (Alvesson 

1983: 40) Bakom denna utveckling ligger framför allt teknologins utveckling. Enligt 

Braverman utnyttjar inte företagens teknologi endast för att uppnå effektivitet utan för att 

också kontrollera och styra de anställda. Arbetsgivarna vill tilldela arbetaren rollen som en 

slags universalmaskin för att eliminera arbetskraften som subjektivt element i 

produktionsprocessen och förvandla den till objekt. Även om Bravermans tes har haft en 

betydande roll inom arbetslivsforskningen finns det studier som visar tecken på att dagens 

arbetsliv har gett ökade krav på flexibilitet, kunskap, ansvar och kreativitet. Arbetet tenderar 

mer och mer att inkräkta på fritiden.

2.3 Individualitet på den flexibla arbetsmarknaden

I studien Gränslöst arbete är flexibiliteten i fokus. Allvin m.fl. (2006) menar att det har skett 

en avreglering på arbetsmarknaden med syftet att göra visst arbete mer flexibelt. Med 

avreglering menar författarna att de regler och normer som traditionellt har definierat och styrt 

arbetet nu har ifrågasatts, mjukats upp och avvecklats. Regler som förr var allmängiltiga har 

blivit individ- och situationsbundna. Vi har fått ett arbetsliv med fria arbetstider eller flextid. 

Många arbeten inom tjänstesektorn är dessutom mobila och kan genomföras på valfri ort, 

kanske hemma vid köksbordet. De livslånga anställningarna blir alltmer ovanliga och ersätts 

av tidsbegränsade uppdrag. Dessa förändringar syftar till att göra arbetskraften mer utbytbar 

och företagen mer flexibla. 

När arbetet luckras upp tenderar det att påverka vardagslivet och den egna personen, samtidigt 

som individen tränger in i arbetslivet. Arbetstagarens egna intressen och behov styr arbetslivet 

och arbetsgivarna uppmuntrar också numer på ett annat sätt än tidigare till kreativitet. 

Individualiseringen på arbetsmarknaden gör att individen själv måste definiera, planera och 

utföra sitt arbete. På så vis har den så kallade avregleringen egentligen följts av nya 

regleringar då arbetet ställer andra krav på individen (Allvin m.fl. 2006: 168).
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Samtidigt ser möjligheten för individer till ett flexibelt arbetsliv helt olika ut. På vissa företag 

anses det vara en självklarhet att anställda själva kan bestämma under vilka tider på dagarna 

de vill arbeta för att på så sätt kunna anpassa sitt arbetsliv till familj och privatliv. Andra 

företag ser det som en omöjlighet med flextid och att verksamheten inte skulle kunna fungera 

tillfredställande om denna förmån fanns (Giddens 2003: 348).

Flextid kan bidra till möjligheter för individer att kunna planera sina dagar och få ihop sitt 

livspussel, men samtidigt är inte flextid något som per automatik ger en högre grad av balans i 

livet då det kan ställa mer krav på individen till större ansvar och egen planering av sitt arbete. 

Richard Senett beskriver i sin bok The Corrosion of character (1998) några av de 

konsekvenser det flexibla arbetet får för personers privatliv. Han menar att den starkare 

tonvikten på flexibla beteenden i det långa loppet skapar oklarhet och skada. Även om 

flexibilitet lovordas som något som kan lösa människors livspussel och ge dem större 

möjligheter att utforma sin karriär har flexibiliteten enligt Senett också avgörande 

begränsningar. Företagen begär av personalen att de ska arbeta i det ena projektet efter det 

andra, ofta byta arbetsuppgifter och kanske till och med arbetsplats. Tilliten och tryggheten 

blir lidande (Senett 1998: 47ff).

2.4 Anställningstrygghetens betydelse

Det finns två huvudtyper av anställningar i Sverige, tillsvidareanställningar och 

tidsbegränsade anställningar. Tillsvidareanställda har en större trygghet på arbetsmarknaden 

då arbetsgivaren är skyldig att följa ett regelverk som gynnar arbetaren bättre än det regelverk 

som följer med en tidsbegränsad anställning. Allmänt utsatta grupper i samhället, som 

kvinnor, unga och gamla, personer med utländsk härkomst med flera är överrepresenterade 

bland de med tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar motiveras ofta av 

arbetsgivare som en flexibilitetsfaktor. Organisationen blir på så sätt mer anpassningsbar i 

tider av förändring, blir mer lönsam, effektiv och får en större tillväxt. Detta är självklart 

något som främst gynnar arbetsgivaren och bygger upp en osäkerhet och utbytbarhet bland de 

med tidsbegränsad anställning. Det finns en allmän föreställning som säger att unga föredrar 

tidsbegränsade anställningar då de vill vara rörliga mellan jobb, studier, resande etc. Detta är 

dock en myt enligt en statlig offentlig utredning som redogör för detta (SOU 1999:27).
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Enligt Giddens får den minskade anställningstryggheten en negativ effekt på individen då det 

råder ett starkt samband mellan otrygghet på arbetet och dålig hälsa. Istället för att anpassa sig 

efter otrygga betingelser brukar de anställda förbli oroliga och stressade, något de även tar 

med sig hem efter arbetet (Giddens 2003:353). Individers ökade utbytbarhet på 

arbetsmarknaden ställer också krav på dem att vara eftertraktade och i ett kunskapssamhälle 

gäller det förstås att ständigt ta till sig ny kunskap för att kunna ta sig an nya arbetsuppgifter.  

Det gäller i dagens samhälle inte bara att ha ett jobb. Det gäller att snabbt kunna få ett nytt 

arbete (Allvin m.fl. 2006: 168).

2.5  Den psykosociala arbetsmiljön

När forskning bedrivs om den psykosociala arbetsmiljön, är det rent definitionsmässigt, alla 

sociala relationer som äger rum inom ramen för arbetet som står i fokus. Det kan handla om 

kontakter med arbetskamrater, chefen eller kunder/klienter, men också de arbetsuppgifter 

arbetstagaren är anställd att utföra och typen av organisering, det vill säga om hon arbetar 

ensam eller tillsammans med andra. 

Karasek har i sin ”krav/kontroll-modell” (se figur 1) ställt de krav som ställs i arbetet på 

arbetstagaren mot den egenkontroll över arbetet som densamme besitter. Han kombinerar låga 

och höga värden av dels arbetskrav och dels av egenkontroll. Detta resulterar i fyra olika 

arbetstyper: Högstressarbeten, lågstressarbeten, passiva och aktiva arbeten. Men Karasek 

nöjer sig inte med detta. Han har också lagt till en tredje dimension i sin analys av den 

psykosociala arbetsmiljön, nämligen det sociala stödet. Det kan vara stöd från arbetskamrater 

eller chefen, men också beröm eller kritik på utfört arbete och att samarbeta med andra parter 

i arbetet. Tillfredställelsen med jobbet är starkt kopplat till vilket stöd ens arbetskamrater och 

ens chef kan ge. Enligt Karasek ska en jämvikt mellan egenkontroll, aktivitet och socialt stöd 

eftersträvas för att på så vis minska ohälsa och stress (Eriksson och Larsson 2002:133-137).
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(http://www.workhealth.org)

Figur 1. Karaseks krav/kontroll-modell

2.6 Fysiskt ansträngande arbete

I den mediala debatten diskuteras ofta arbetsmiljön ur ett psykosocialt perspektiv. Utbrändhet, 

stress och prestationskrav förekommer ofta i diskussioner om det moderna arbetslivet. Många 

människor arbetar än idag med kroppsarbete och utsätts dagligen för fysisk belastning som 

påverkar deras hälsa och välbefinnande. Men trots att diskussionen på detta område inte varit 

lika framträdande som exempelvis diskussionen om stress betyder inte det att problemen med 

fysiskt ansträngande arbeten är borta (Eriksson, Larsson 2002:131 ff). En undersökning utförd 

1991 visade att de som har tunga och monotona jobb utgör cirka två tredjedelar av 

arbetskraften (66 %). Buller och vibrationer kan leda till såväl fysiska försämringar som en 

ökad stresskänsla. Tunga lyft sätter sina spår på kroppen och förekommer både i 

mansdominerade arbeten inom exempelvis lager- och byggsektorn och kvinnodominerade 

yrken inom vård och omsorg. Cirka 74 procent av kvinnorna i åldrarna 16-34 år anser att de 

har fysiskt ansträngande arbeten. Fysiskt tunga arbeten kan ge besvär som även påverkar den 

anställdes lediga tid (Olsson 1993: 33).
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2.7 Arbetstidens betydelse för livsbalansen

Sverige har en hög arbetstidsfrekvens jämfört med många andra länder. Detta beror framför 

allt på att inget annat land har ett så högt deltagande på arbetsmarknaden bland kvinnor 

(Olsson 1993:25 ff). Eftersom arbetstiden är hög i Sverige så kan vi anta att tiden för 

återhämtning är kort. Det har i många studier visat sig att en obalans, en konflikt mellan 

arbetslivet och privatlivet kan leda till ohälsa och ökad sjukfrånvaro etc. Omvänt kan också 

ökad arbetskapacitet och hälsa relateras till balansen mellan arbetet och det privata livet. 

(Allvin m.fl. 2006:128).

Vad utgör då denna balans? Svaret är att det skiljer sig från individ till individ. Vissa 

människor vill att arbetet skall styra och att resten av ens liv får anpassa sig därefter. Andra 

tycker att gränsen mellan arbetsliv och privatliv inte behöver vara så skarp utan att det går att

integrera dessa. Ytterligare andra människor anser att privatlivet är det som utgör kvaliteten i 

livet och därmed ska arbetslivet anpassas efter sådant som familj och fritidsintressen. 

Hochschild drar slutsatsen att obalans uppstår då en konflikt äger rum mellan arbetslivets och 

privatlivets utrymme i den enskilde individens liv/vardag (Allvin m.fl. 2006:128).  

Uppföljningar av Hochschilds teorier om familjen och arbetet i ”The time Bind” och ”Work, 

Family and Time as the Locus of Symbolic Interaction” visar att hon ser ett tydligt samband 

mellan en förlängd arbetsdag och en försämrad familjesituation. Tiden, som enligt Hochschild 

är något vi människor skapat, blir ett problem i vardagspusslet med alla de olika aktiviteter 

som måste utföras. Hennes studier visar dock att problemet med den ökade arbetstiden inte tas 

itu med på arbetsplatsen utan förskjuts till hemmet där ens relation med partnern och barnen 

blir lidande. I sin analys använder hon sig av Marx som troligtvis skulle hävda att bristen på 

tid i det moderna arbetslivet har att göra med globaliseringen av kapitalismen, försvagandet 

av fackföreningar och därmed ett försvagande av arbetarens position och en utökad makt för 

arbetsgivaren på arbetsmarknaden. Tiden vi lägger på olika saker är värdefull då det råder 

knapphet om tid, ”tid är pengar” heter det ju. Detta är en viktig del i problemet enligt Marx, 

att vi har börjat sätta ett pris på tid som vilken annan vara som helst. Den som inte har tid kan 

köpa sig tid och den som inte har pengar kan man alltid erbjuda sin tid till högstbjudande. En 

stigande trend är, menar Hochschild, att köpa varor och tjänster som sparar tid (Hochschild 

1996:5 ff).
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En annan sociolog som Hochschild refererar till i detta fall är Giddens och hans teorier om att 

tid är något som är bundet vid de sociala strukturer som omger det. Balansen mellan 

arbetslivet och privatlivet ligger i den tid som värdesatts och fördelats inom ramen för den 

sociala strukturen. Denna undersöknings balansindex försöker fånga de olika dimensioner 

som utgör den sociala struktur som i sin tur ligger till grund för de beslut som individer tar.

Det har länge pågått en politisk diskussion om hur människor ska få tiden att gå ihop och i 

Sverige har den debatten präglats av ett feministiskt perspektiv där huvudsyftet är att kvinnor 

har rätt till samma arbetsmarknad, lön och livskvalitet som män. 1972 lade 

socialdemokraternas kvinnoförbund första gången fram förslaget om 6-timmars arbetsdag. 

Detta gjorde förbundet då de ansåg det vara ett problem att kvinnor fortfarande tog hand om 

hemarbetet, trots att de precis som männen hade ett förvärvsarbete att gå till. Många kvinnor 

har löst sitt eget och familjens livspussel genom att gå ned i arbetstid och därmed få en lägre 

lön än männen. Frågan om 6-timmars arbetsdag har sedan förslaget kom upp första gången 

betraktats som en jämställdhetsfråga (Olsson 1999: 10-11). Ett flertal försök har gjorts runt 

om i Sverige att införa 6-timmars arbetsdag. Några av dessa försök har utvärderats. I slutet av 

1990-talet gjordes ett försök på ett antal arbetsplatser inom Stockholm stad att införa 6-

timmars arbetsdag. Personalekonomiska institutet på Stockholms universitet fick i uppdrag att 

utvärdera försöket och bland annat ta reda på vad 6-timmars arbetsdag hade för effekter på 

personalen. Deras slutsatser var att personalen fick ett bättre socialt liv i samband med 

försöket och att deras välbefinnande och hälsa också ökade (Olsson 1999: 15-16).

Men arbetstidsperspektivet är inte enkelriktat, samtidigt som många önskar sig ett arbetsliv 

med färre antal arbetade timmar per vecka, jobbar många mindre än vad de skulle önska. En 

ofrivillig deltid ger mindre pengar i plånboken varje månad och en stress över att det inte går 

att påverka sin arbetssituation och inkomst. Det är framför allt kvinnor som jobbar ofrivilligt 

deltid i Sverige idag och det är vanligare i arbetaryrken än i tjänstemannayrken 

(http://www.kommunal.se).



T E O RI

11

2.8 Arbetets betydelse för olika grupper i samhället

Effekterna som de tidigare nämnda teorierna visar på kan vara intressanta att undersöka 

närmare med hänsyn till olika kategorier, som kön, klass eller intresse för att göra karriär. 

Enoksson undersöker relationen mellan arbete och fritid i sin studie Tid, pengar och sociala 

nätverk. Hans studie bygger på 24 intervjuer i Sävsjö kommun och ur intervjuerna framträder 

fem kategorier och livsformer. Enoksson har döpt dessa till de karriärbundna, de obehövda, 

de oberoende, de omhändertagande och de balanserade.  För de karriärbundna handlar 

ansträngningar om mer än karriären och arbetslivet. Hela livssituationen präglas av arbetet 

som tar upp en betydande del av deras liv tidsmässigt men som också skapar ett 

självförverkligande och bidrar till bättre ekonomisk standard. Arbetet leder till att de kan göra 

en klassresa. De obehövda är i första hand så i förhållandet till arbetsmarknaden. På grund av 

arbetslöshet eller långtidssjukskrivning har de inte en naturlig plats på arbetsmarknaden då 

deras resurser inte efterfrågas. De oberoende befinner sig utanför arbetsmarknaden och har 

relativt god tillgång till både tid och pengar. De har själva valt att ställa sig utanför 

arbetsmarknaden och försörjer sig på eget kapital och försäkringar. De omhändertagande har 

de karriärbundnas arbetsrelaterade bekymmer och de obehövdas ekonomiska bekymmer. De 

kan arbeta i ett vårdande yrke, vara ensamstående med barn eller ha en livssituation som 

kräver att de vårdar andra familjemedlemmar. Denna grupp utgörs ofta av kvinnor som alltså 

upplever både arbetsplatsens krav och stress och stressen över att inte få ekonomin att gå 

ihop. De balanserade har relativt god balans mellan tid och ekonomiska resurser. Det råder en 

jämn fördelning mellan arbete och privatliv i deras levnadsförhållanden (Enoksson 2005:5ff).

Studien visar att det finns uppenbara skillnader i levnadsförhållanden mellan dessa grupper, 

och att skillnaden är som störst mellan de karriärbundna och de obehövda. De med få sociala 

roller utsätts för en negativ stress i ett utanförskap eftersom de saknar socialt stöd och 

möjlighet till inflytande över deras egen livssituation. Arbetslivets effekter på individers 

sociala nätverk är betydande. Enoksson tydliggör skillnaden mellan hur inställningen till ens 

arbete påverkar ens livssituation och hur kön och ekonomiska förutsättningar också får

betydelse hur man upplever balansen mellan arbete och fritid. Enoksson skriver att det sociala 

erkännandet framför allt finns förankrat i arbetslivet och att det individualiserar misslyckandet 

för den som förlorar sitt arbete. Rädslan att hamna utanför skapar ett tryck på individerna och 

begränsar handlingsutrymmet både för de som lever ett hektiskt arbetsliv och för de som står 

utanför.
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3. Data och metod

För att lätt kunna följa arbetets gång, så som det beskrivs nedan, finns en arbetsöversikt i 

slutet av detta avsnitt

3.1 Data

I undersökningen används kvantitativ metod. Med hjälp av datamaterialet vill undersökningen 

ta reda på vilka arbetsrelaterade faktorer som påverkar människors upplevda livsbalans. 

Undersökningen baseras på sekundärdata. Empirin vi använder oss av kommer från 

undersökningen ISSP 2005 ”Åsikter om jobben och arbetslivet” av Jonas Edlund och Stefan 

Svallfors, verksamma vid Umeå universitet. Undersökningen genomfördes under våren 2005. 

Forskarna använde ett slumpmässigt urval av svenska befolkningen och åldern på 

respondenterna var vid tiden för enkätundersökningen mellan 18-79 år. Svaren samlades in 

med hjälp av en postenkät. I datasetet finns 138 variabler och 1371 respondenter. 

Populationen avser Sveriges befolkning och undersökningen genomfördes som led i en 

återkommande tvärsnittsundersökning. Vi är medvetna om att forskarna som gjorde 

undersökningen inte hade för avsikt att undersöka det som vår frågeställning vill ha svar på. 

Vi har valt ut de variabler som vi anser bäst svarar på vår frågeställning. I Bilaga 1 finns de 

frågor som ligger till grund för de variabler vi använt oss av i datasetet.

3.2 Variabler

Eftersom denna studie är baserad på sekundärdata har vi inte kunnat bestämma fritt vilka 

variabler som skulle ingå i vår studie. Denna studie baseras på en enkätundersökning som gav 

detaljerade svar om arbetet men saknade en tydlig variabel om hur de upplevde sin livsbalans. 

Med hjälp av tre variabler skapades en ny variabel, ett index, som blev vår beroende variabel 

och som vi anser mäter denna livsbalans. Fördelen med denna variabel är att den inte enbart 

mäter subjektiva värden av det efterfrågade fenomenet, det vill säga hur respondenterna själva 

uppfattar och värderar sin egen situation, utan även objektiva värden som mäter hur de 

faktiskt lever. 

3.2.1 Beroende variabel: Balansindex

Den nya variabeln är ett index bestående av tre variabler från datasetet. De variablerna är 

Utmattad efter arbetet,  Arbetets krav inkräktar på familjelivet och Tid ägnad åt 

fritidsaktiviteter.  Med detta index vill vi kunna mäta balansen mellan arbete och fritid. 
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Indexet, som numer kommer kallas ”balansindex”, är graderat från 1 till 5. De tre variablerna 

som utgör balansindexet ger ett sammanlagt värde, ett indexvärde. Dessa variabler är möjliga

att föra samman på ett smidigt sätt då de följer varandras skalor.

Värdet 1 står för att förhållandet mellan arbetet och fritiden är i obalans och 5 för att 

förhållandet mellan arbetet och fritiden är i balans.

3.2.2 Oberoende variabler

De variabler som hjälper oss att svara på undersökningens frågeställningar har valts ut och 

grupperats för att tydliggöra vilken frågeställning som variabeln svarar till.  De utvalda 

oberoende variablerna är 9 till antalet (se bilaga 1: Del av frågeformulär).

De allra flesta av våra oberoende variabler var från början kodade från 1-5, precis som vårt 

balansindex. För att alla variabler ska gå i samma skala och rangordning som balansindex har 

vi kodat om de variabler som gick i motsatt riktning. Variablerna har grupperats i olika 

huvudområden som matchar undersökningens frågeställningar. Dessa grupper redogörs för 

nedan.

Oro för att förlora arbetet

Respondenterna fick svara på frågan ”I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du 

skulle kunna förlora Ditt arbete?” Frågan gav fyra svarsalternativ där 1 oroar sig en hel del 

och 4 oroar sig inte alls. Frågan gav 881 giltiga svar (64% av respondenterna)

Trygg anställning

Respondenterna fick svara på påståendet ”Jag har en trygg anställning”. 1 instämmer starkt 

och 5 tar starkt avstånd från att de har en trygg anställning. Frågan gav 865 giltiga svar (63% 

av respondenterna)

Lätt att bli ersatt

Respondenterna fick svara på frågan ”Hur svårt eller lätt tror Du att det skulle vara för Ditt 

företag eller Din organisation att ersätta Dig om Du slutade?” 1 betyder att det är mycket lätt 

att bli ersatt och 5 att det är mycket svårt att bli ersatt. 
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Stressigt arbete

Respondenterna fick svara på frågan ”Upplever Du ditt arbete som stressigt?” Frågan gav fem 

svarsalternativ där 1 alltid upplever sitt arbete som stressigt och 5 aldrig upplever sitt arbete 

som stressigt. Frågan gav 880 giltiga svar (64 % av respondenterna).

Fysiskt ansträngande arbete

Respondenterna fick svara på påståendet: ” Måste Du utföra fysiskt ansträngande arbete?”

Påståendet gav fem svarsalternativ där 1 alltid utför fysiskt ansträngande arbete och 5 aldrig 

utför ansträngande arbete.

Frågan gav 882 giltiga svar (64 % av respondenterna)

Relation med arbetskamrater

Respondenterna fick svara på frågan ”Hur skulle du beskriva relationerna med 

arbetskamraterna på din arbetsplats?” Frågan gav fem svarsalternativ där 1 har mycket goda 

relationer med arbetskamraterna och 5 har mycket dåliga relationer med sina arbetskamrater. 

Frågan gav 856 giltiga svar och (62% av respondenterna)

Arbetstid

Respondenterna fick också svara på frågan hur många timmar i veckan de arbetar. Frågan var 

öppen men vi har tagit bort de som angivit att de jobbar över 60 timmar i veckan och räknat 

det som bortfall. Frågan gav 876 giltiga svar (64%)

Flexibilitet

Respondenterna fick svara på frågan ”Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina 

arbetstider bestäms? ” Frågan gav tre svarsalternativ där 1 Tiderna vi börjar och slutar 

bestäms helt av min arbetsgivare och 2 Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar 

och sluta och 3 Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar. Frågan gav 874 giltiga svar 

(64% av respondenterna) 

Självständigt arbete

Respondenterna fick svara på påståendet: ”Jag har möjlighet att arbeta självständigt” 

Påståendet gav fem svarsalternativ där 1 instämmer starkt och 5 tar starkt avstånd från att de 

har möjlighet att arbeta självständigt.

Frågan gav 877 giltiga svar (64 % av respondenterna)
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3.2.3 Kontrollvariabler 

Olika grupper i samhället har olika syn på sitt arbetsliv och sin fritid. Kvinnor känner i högre 

utsträckning att tiden inte räcker till då hemarbetet kvarstår när de slutar för dagen 

(Hochschild 1997: 229-235). På samma sätt är olika grupper i samhället mer eller mindre 

utsatta för otrygga anställningar. Den som rankar arbetslivet högre än privatlivet kan antas ha 

andra prioriteringar än den som tycker familjelivet är viktigast. Av dessa anledningar har vi 

valt ut några kontrollvariabler som vi prövat resultatet mot. Kontrollvariablerna används alltså 

för att ta reda på om det finns några skillnader på hur de arbetsrelaterade faktorerna påverkar 

livsbalansen beroende på kön, klasstillhörighet och inställning till karriär. 

Med klasstillhörighet, vill vi ta reda på om det finns någon skillnad mellan människor i olika 

samhällsklasser. Variabeln mäter hur respondenten uppfattar sin egen klasstillhörighet och 

kan också ses som indikator på typ av arbete (arbetar/tjänstemannasektorn) inkomst och 

utbildning. Variabeln har kodats om så att den endast har två klasser istället för de fem som 

den har i datasetet. Klasserna blir i detta fall underklass/arbetarklass samt medelklass/övre 

medelklass/överklass. Detta är i undersökningen en subjektiv bedömning som respondenten 

ombetts att besvara. Klasstillhörighetsbegreppen kan diskuteras men eftersom det är dessa 

begrepp som används i frågeformulären väljer vi att ha kvar dem. Vi har skapat två grupper 

istället för fem för att underlätta analysen av materialet.

Med kön vill vi ta reda på om män och kvinnors livsbalans påverkas på olika sätt av de 

arbetsrelaterade variablerna. 

Karriärinriktning mäter den upplevda möjligheten att göra karriär. Vi har kodat om variabeln 

så att den har tre värden: Karriärorienterad, Varken intresserad eller ointresserad av karriär, 

Ointresserad av karriär. Karriärinriktning använder vi som en relaterad variabel då vi tror att 

inställning till karriär påverkar hur individen ser på sitt arbete i relation till sitt övriga liv. För 

en person som är karriärorienterad ger arbetet status, identitet och utveckling samt 

förmodligen en förbättrad ekonomisk standard (Enoksson 2005: 5 ff).
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3.3 Metod

3.3.1 Variansanalys

Vi började vår statistiska analys med att göra envägsvariansanalyser (Anova) med samtliga 

oberoende variabler, mätt mot den beroende variabeln balansindex. Variansanalyserna visade 

vilka variabler som hade ett signifikant samband med människors upplevda livsbalans och 

vilka variabler som inte visade någon signifikans. I de fall vi gjort variansanalyser så anger vi 

F-värde som indikerar hur starkt sambandet är mellan den oberoende (den arbetsrelaterade 

variabeln) och den beroende variabeln (balansindex). För att ta reda på om det fanns 

signifikanta samband mellan svarsalternativ inom respektive variabel gjordes Scheffes post-

hoc-test. 

3.3.2 Multipel regressionsanalys

En multipel regressionsanalys visar  hur de olika variablerna tillsammans påverkar 

balansindex. I analysen inkluderades variabler från undersökningens tre frågeställningar. För 

att undvika problemet med att några variabler mäter samma sak och därmed ge ett 

missvisande resultat tar vi reda på toleransvärdet, det värde som mäter detta fenomen, som 

kallas multikollinearitet. I den multipla regressionsanalysen prövades de variabler, från varje 

frågeställning, som visade ett intressant resultat i variansanalysen och som vi därför ville 

fortsätta arbeta med.  

Kontrollvariabler har använts för att analysera den multipla regressionen grupp för grupp, 

exempelvis män för sig och kvinnor för sig. 

3.4 Bedömning av data

3.4.1 Validitet

Validiteten är ett mått på om undersökningen tar reda på det som den har för avsikt att ta reda 

på. Vi har för avsikt att göra detta utifrån instruktioner i boken ”Forskningsmetodikens 

grunder” där validitet kan utredas på ett flertal olika sätt, men vi valt att fokusera på det 

tillvägagångssätt författarna kallar innehållsvaliditet. Detta för att genom logisk analys 

komma fram till om den kedja av åtgärder som genomförts påverkat undersökningens 

validitet.  (Patel och Davidsson 2003: 98-102). En potentiell felkälla som kan ha påverkat vår 

studie är vårt skapade balansindex. Vi vill studera hur arbetsrelaterade faktorer påverkar 

människors upplevda livsbalans, för detta är det en förutsättning att de variabler som utgör 
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index kan sägas mäta livsbalansen. Indexet innehåller något få variabler, tre stycken, och 

inkluderas inte heller av någon variabel som berättar hur respondenten upplever sin 

livskvalitet. Dock tycker vi ändå att undersökningen mäter det som vi har avsett att mäta 

eftersom vi kan anta att människor som eftersöker mer tid för fritid och familj och känner sig 

utmattade efter jobbet känner att deras fördelning mellan arbete och fritid inte är i balans. 

När vi summerar de variabler som utgör vårt index kan vi konstatera att indexet i hög grad 

mäter om urvalet finner att de tycker att arbetet inkräktar på deras fritid, om arbetet gör dem 

trötta och om de önskar mer tid för att göra andra saker. 

En annan möjlig felkälla är de variabler i det dataset vi arbetat med. På grund av att vi valt att 

arbeta med sekundärdata kan vi inte i någon större grad påverka vilka frågor som ska ställas 

till våra respondenter. Detta måste ses som en begränsning då vi under arbetets gång upplevt 

att andra variabler varit önskvärda. 

Som analysprogram har vi använt oss av SPSS vilket är ett mycket bra och pålitligt program 

för den typen av analyser vi genomfört. Därför ser vi ingen validitetsrisk i det valet. 

3.4.2 Reliabilitet

Genom att vi har skapat en ny variabel, ett balansindex, av befintliga variabler sjunker kanske 

reliabiliteten något i denna undersökning. Reliabilitet mäter replikerbarheten i en studie, det 

vill säga om någon annan skulle få fram samma resultat om de genomförde undersökningen. 

Sannolikheten att denne person skulle ta fram ett exakt likadant balansindex och därmed mäta 

exakt det vi mäter verkar inte speciellt trolig. Men används vårt balansindex i undersökningen 

vill vi ändå hävda att undersökningen har hög replikerbarhet. Eftersom det är en statistisk 

undersökning som vill säga någonting generellt om en hel population med hjälp av ett urval 

finns alltid en risk att den innehåller slumpmässiga fel. Eftersom undersökningen baseras på 

urval på över 800 respondenter tror vi inte heller att eventuella enstaka felprogrammeringar av 

svarsenkäten har någon betydelse för vårt resultat. Om respondenter ”talar sanning” eller inte 

när de svarar på en enkät är mycket svårt att avgöra.  Missuppfattningar i enkäten är också 

svår för oss som använder sekundärdata att avgöra. Men då undersökningen primärt är utförd 

av professionella på området bedömer vi den risken som liten. Dessutom är svarsfrekvensen 

på de flesta av frågorna relativt hög vilket tyder på en väl utformad enkät. I våra analyser har 

vi i alla möjliga fall tagit reda på toleransen, det värde som mäter eventuell multikollinearitet, 
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och alltid funnit denna tolerans på höga nivåer (t > 0,9) vilket vi ser som ett positivt tecken. 

Signifkans-värdet (med 0,05 som gräns) visas i samtliga test för att se om slumpen påverkat 

resultatet.  

3.4.3 Bortfall

Undersökningsmaterialet har en relativt jämn svarsfrekvens på de utvalda enkätfrågorna. 

Antal giltiga svar i våra analyser ligger i genomsnitt på cirka 800-900 av de 1371 

respondenterna. De som har svarat ”vet ej” på frågorna har vi lagt in som bortfall då de ej 

tillför något till undersökningen. Denna grupps storlek har undersökts men dess effekt på 

resultatet bedöms vara liten och därför har den kunnat behandlas som bortfall.
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4. Resultat

I detta avsnitt presenteras resultaten av de variansanalyser och regressioner som genomförts. 

För att kunna besvara frågeställningarna har vi velat undersöka resultaten vidare och därför 

testat resultaten mot variabler om kön, subjektiv klasstillhörighet och inställning till karriär.

4.1 Balansindex relation till undersökningens kontrollvariabler

Balansindex är konstruerat för att mäta balansen mellan arbetsliv och privatliv. I balansindex 

ingår 883 av de 1371 tillfrågade respondenterna. Bortfallet innehåller bland annat svarande 

som angett att de inte arbetar eller har familj då det varit möjligt att svara ”frågan är ej 

tillämplig” för de variabler som vi använt vid konstruktionen av vårt balansindex. 

Figur 2: Balansindex fördelningskurva

I hela urvalsgruppen har 

balansindex ett medelvärde på 

2,641. Som figur 2 visar är 

balansindex normalfördelat och 

medelvärdet ligger nära det 

mittersta värdet. 

Standardavvikelsen för 

balansindex är 0,57.

Jämför vi balansindex med kön 

kan vi konstatera att kvinnor generellt har ett lägre balansindex (2,59) än män (2,68). 

Karriärorienterades livsbalans är högre (2,663) än de icke karriärorienterade (2,579) när vi 

jämför karriär med balansindex. Underklass/arbetarklassen har ett lägre balansindex (2,618) 

än medelklass/överklass (2,640). Till synes är skillnaderna mellan grupperna små. 
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Figur 4: Möjlighet för företaget att hitta 
ersättare

4.2 Anställningstrygghet och dess påverkan på balansindex 

Tabell 1: Resultat av Anova-tester av variabler inom kategorin anställningstrygghet

Variabelnamn F-värde Sig.

Anställningstrygghet 6,604 0,000

Oro för att förlora arbetet 10,233 0,000

Möjlighet för företaget att hitta 

ersättare
3,631 0,003

Figur 3: Oro för att förlora arbetet

Som tabellen visar har både variablerna 

Anställningstrygghet och Oro att förlora 

arbetet ett signifikant samband med 

balansindex (se tabell 1). Tydligast samband 

med balansindex har oro att förlora arbetet. 

Ett posthoc-test visade att signifikans finns 

mellan den gruppen som anser sig ha en 

trygg anställning och den som inte alls 

håller med om att deras anställning är trygg. 

Balansindexet ökar med 0,066 för varje steg anställningstryggheten ökar.

I frågan om oro att förlora arbetet finns det signifikans mellan den som oroar sig i hög grad 

och den som inte oroar sig alls. Den som oroar sig en hel del för att förlora arbetet har som 

figur 3 visar ett lägre balansindex än den som 

inte oroar sig alls. Posthoc-testet visade att 

skillnaden var signifikant mellan de två 

grupper som oroade sig minst och de två 

grupper som oroade sig mest.

Möjligheten för företaget att hitta en 

ersättare ser vi som en indikation på den 

anställdes utbytbarhet. Variabeln har 



RE S U LT A T

21

också ett signifikant samband med balansindex. Posthoc-testet visar signifikans mellan dem 

som anser att ens arbetsplats har ganska lätt att hitta ersättare och dem som anser att ens 

arbetsplats har mycket svårt att hitta en ersättare. Som figur 4 visar så är det i detta fall inte 

lika lätt att se vilket håll sambandet går. Mellan att vara mycket lätt ersatt och ganska lätt 

ersatt så har vi ett positivt samband. Att vara för utbytbar är alltså inte bra, men balansindex 

värde faller igen om individen upplever det som mycket svårt att bli ersatt. 

4.3 Arbetsmiljöns påverkan på balansindex 

Tabell 2: Resultat av Anova-tester av variabler inom kategorin arbetsmiljö.

Variabelnamn F-värde Sig.

Stressigt arbete 77,761 0,000

Fysiskt ansträngande 13,080 0,000

Relation till arbetskamraterna 4,412       0,002

Arbetstid (arbetade timmar/v) 1,706 0,007

Figur 5: Stressigt arbete

I tabellen klarläggs att variablerna stressigt 

arbete, fysiskt ansträngande arbete, relation 

till arbetskamraterna och arbetstid har ett 

signifikant samband med balansindex (se 

tabell 2). Störst påverkan på balansindex har 

variabeln stressigt arbete. 

De respondenter som anser sig ha ett stressigt 

arbete verkar också ha en sämre balans 

mellan arbete och privatliv enligt ett Anova-test med undersökningens balansindex. Posthoc-

testet visar att alla svarsgrupper inom stressigt arbete har ett samband med balansindex och att 

skillnaderna mellan grupperna inte kan förklaras av slumpen. Ju mer sällan det förekommer 

stress i arbetet desto högre balansindex (se figur 5).
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Variansanalysen tyder på att fysisk ansträngning fortfarande är relativt vanligt förekommande 

och påverkar arbetaren så mycket att dennes balans mellan arbetsliv och privatliv rubbas. 26 

procent av respondenterna uppger att de alltid eller ofta utför fysiskt ansträngande arbete. De 

som påverkas i högst grad av fysisk ansträngning är de som ständigt upplever en fysisk 

ansträngning i arbetet. I ett post-hoc-test ser vi signifikanta skillnader mellan denna grupp och 

alla andra svarsgrupper (de som mer sällan eller aldrig upplever fysisk ansträngning). Den 

som alltid utsätts för ett fysiskt ansträngande arbete har ett lägre balansindex än dem som 

utsätts för det fysiska ansträngande arbetet i mindre grad. Trots att fysiskt ansträngande arbete 

visar ett signifikant samband med balansindex och trots att det är starkare än många andra 

samband har vi valt att inte gå vidare med denna variabel i regressionsanalysen då vi anser att 

antalet arbetsmiljövariabler blir för många i relation till de andra frågeställningarnas variabler.   

Figur 6: Relationen med arbetskamrater

Variansanalysen mellan balansindex och 

variabeln ”Relation till arbetskamrater” 

visar även den på en signifikans vilket 

därmed pekar på ett samband mellan dess 

variabler. Flertalet av respondenterna 

uppgav att de hade mycket goda eller goda 

relationer med sina arbetskamrater. Ju 

godare relationer på arbetet desto högre 

blir balansindex (se figur 6).

Arbetstid visar också en signifikans med balansindex. Sambandet är svagt negativt, för varje 

ökad arbetstimme så minskar poängen på balansindex med 0,006. Eftersom det är ett litet 

antal respondenter på varje svarsalternativ (varje arbetad timme) så är det svårt att visa denna 

variabel grafiskt. 
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4.4 Flexibilitet och självständighet 

Tabell 3: Resultat av Anova-tester av variabler inom kategorin flexibilitet och 

självständighet

Variabelnamn F-värde Sig.

Möjlighet att påverka arbetstider 0,570 0,566

Självständigt arbete 1,318 0,262

Tabellen åskådliggör att variablerna möjlighet 

att påverka arbetstider och självständigt arbete

inte uppvisar något signifikant samband med 

balansindex (se tabell 3). Flextider på arbetet 

eller ett självständigt arbete har således inte 

någon påverkan på människors livsbalans. 

Resultatet är förvisso inte signifikant, men figur 

7 visar att effekten av självständigt arbete går åt 

två olika håll. Eftersom en del tidigare forskning 

visat att självständigt arbete ändå kan ha en 

påverkan på hur människor mår kommer vi trots detta resultat undersöka variabeln vidare i en 

multipel regressionsanalys.  

4.5 Multipel regressionsanalys

En multipel regressionsanalys (tabell 4) visar hur de oberoende variablerna i våra olika 

huvudkategorier (frågeställningar) tillsammans påverkar individers upplevda balans mellan 

arbete och fritid. I tabell 5 visas resultatet av den multipla regressionen uppdelat på 

kontrollvariablerna. 

Figur 7: Självständigt arbete
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Tabell 4: Resultat av multipel regressionsanalys med utvalda variabler

Variabelnamn
B Signifikans Tolerans Std. Beta

Stressigt arbete 0,354 0,000 0,943  0,474

Relation till arbetskamrater 0,075 0,001 0,947  0,087

Oro att förlora arbetet 0,070 0,001 0,956  0,118

Självständigt arbete - 0,055 0,006 0,922 -0,080

Arbetstid -0,006 0,205 0.959 -0,039

Totalt - 0,000 -

Med ovanstående variabler förklaras 28% av balansindex (R 2)

Vi har valt ut de variabler för varje frågeställning som visade starkt samband med vårt 

balansindex och/eller de med starkt stöd i vår litteratur. Trots att frågeställningen om 

flexibilitet och självständighet inte visade någon signifikans har vi valt att fortsätta undersöka 

självständighetsvariabeln då vi tycker att vi har intressant litteratur om problemområdet. De 

oberoende variabler som kontrolleras mot varandra i regressionen är: Oro för att förlora 

arbetet, stressigt arbete, relation till arbetskamraterna, självständigt arbete och arbetade 

timmar per vecka. Den totala förklaringshalten (R2) med alla dessa variabler är cirka 28 

procent. Stressigt arbete är den variabel som har den i särklass största påverkan på 

balansindex även när vi mäter den mot de andra oberoende variablerna. Standardiserad beta 

visar ett värde på 0,474 (se tabell 4) Den variabel som i ovanstående regression visar näst 

störst inverkan på balansindex är variabeln oro att förlora arbetet som har ett standardiserat 

beta på 0,118. Då variablernas tolerans har uppmätts har endast höga värden observerats 

(>0,9). Variablerna multikollinerar inte eftersom de mäter olika saker. (se tabell 4)

4.5.1 Mindre stress och mindre oro ger bättre livsbalans

Variablerna stressigt arbete, relation till arbetskamraterna och oro att förlora arbetet har alla 

ett positivt samband med balansindex. Detta betyder inte att ett mycket stressigt arbete och en 

stor oro att förlora arbetet är positivt för balansen. Dessa två variabler är rangordnade så att 1 

är mycket oroligt eller stressigt och 5 står för ingen oro eller stress. Ju mindre stressigt arbete

arbetstagaren har desto mer ökar alltså balansindex med 0,354 indexpoäng (per steg på 



RE S U LT A T

25

stressigt arbete-variabelns stege).  Ju bättre ens relationer med arbetskamraterna är desto 

högre är balansindex (0,075 steg på y-axeln). En högre grad av självständighet ger en negativ 

påverkan på balansindex

Självständighetsvariabeln visade ingen signifikans i vår första variansanalys, kontrollerat mot 

de övriga variablerna får självständighetsvariabeln en signifikans, men med ett svagt samband 

med balansindex. Ju mer självständighet i arbetet desto lägre balans (-0,055). 

4.6 Kön, klass och karriär

Tidigare forskning samt delar av variansanalyserna har indikerat att olika arbetsrelaterade 

faktorer har olika påverkan på hur män och kvinnor upplever sin livssituation samt att 

människor med olika klasstillhörighet och inställning till karriär påverkas olika. Vi valde 

därför att testa regressionen genom att göra en uppdelning på män och kvinnor, subjektiv 

klasstillhörighet och karriärinriktning (se tabell 5).

Uppdelat på kön visade regressionen att de utvalda variablerna förklarar kvinnors balansindex 

i högre grad än mäns. Variablerna klarlägger endast 24,1 procent av männens balansindex, 

medan samma variabler förklarar 29,9 procent av kvinnornas balansindex. Regressionen 

uppdelat på klass förklarar 35,4 procent av underklass/arbetarklassens balansindex men bara 

22,9 procent av medelklass/överklass. När vi sedan gör regressionen med avseende på 

karriärmöjligheter finner vi även här skillnader. Regressionen visar att, för de respondenter 

som återfinns i grupper med goda karriärmöjligheter förklarar undersökningen 28,3 procent 

medan 30,2 procent förklaras av gruppen med mindre goda karriärmöjligheter. Det finns även 

en grupp där karriär varken är intressant eller ointressant. Denna grupps värden förklaras med 

22,6 procent.
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Tabell 5: Multipel regression kontrollerat mot kön, klass och karriär.

Påverkan 

balansindex

Kvinna Man Medelklass

/Överklass

Underklass

/arbetarklass

Karriär Utan 

karriär

Stressigt arbete * 0,50 * 0,43 * 0,41 * 0,58 * 0,48 * 0,47

Oro att förlora 

arbetet

* 0,14 * 0,12 * 0,13 * 0,17

Relationer med 

arbetskamraterna

* 0,12 * 0,14

Arbetstid * -0,09 * -0,11

Självständigt 

arbete

* -0,11 * -0,18 * -0,13

Summa R2 29,9 % 24,1 % 22,9 % 35,4 % 30,2 % 28,3 %

* = Variabeln har ett signifikant samband med balansindex. 

Värdena som är angivna i rutorna är standardiserad beta.
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5. Analys

I detta avsnitt analyseras resultaten med hjälp av teori som belyser olika aspekter av 

anställningstrygghet, arbetsmiljö och det självständiga arbetet. 

5.1 En otrygg anställning påverkar livsbalansen negativt

Resultaten visar att bristande anställningstrygghet har en negativ påverkan på människors 

livsbalans.  Detta går i linje med Giddens teori om att bristande anställningstrygghet kan ha en 

negativ effekt på hälsan. Istället för att anpassa sig till det otrygga arbetslivet oroar sig 

människor över sin arbetssituation vilket medför en känsla av stress som de tar med sig även 

hem från arbetet.

Allvin m.fl. beskriver att det som kännetecknar det nya arbetslivet är att företagen på den 

globala marknaden alltid eftersträvar flexibilitet för att snabbt kunna ställa om vid exempelvis 

konjunktursvängningar eller förändringar i efterfrågan. Detta får sin påverkan på 

anställningsformerna som alltmer ofta är tillfälliga. Den som är tillsvidareanställd har en 

större trygghet på arbetsmarknaden då arbetsgivaren är skyldig att följa ett regelverk som 

gynnar arbetaren bättre än det regelverk som följer med en tidsbegränsad anställning (Allvin 

m.fl 2006: 128).

Individers ökade utbytbarhet på arbetsmarknaden ställer också krav på dem att vara 

eftertraktade och i ett kunskapssamhälle gäller det förstås att ständigt ta till sig ny kunskap för 

att kunna ta sig an nya arbetsuppgifter (Allvin m.fl 2006:168). Ansträngningarna att skapa 

större effektivitet och högre vinster innebär att personer med få kunskaper och begränsade 

färdigheter, hänvisas till otrygga arbeten som är utsatta för de växlingar som sker på den 

globala arbetsmarknaden. Allmänt utsatta grupper i samhället, som kvinnor, unga, personer 

med utländsk härkomst mm. är överrepresenterade bland de med tidsbegränsad anställning 

(SOU 1999: 27). 

Studien visar dock att oro för att förlora arbetet har ett signifikant samband med balansindex 

och svagt negativ påverkan på alla grupper utom underklass/arbetarklass och de 

karriärinriktade. Våra förväntningar när studien genomfördes var att människor tillhörande 

underklass och arbetarklass skulle få samma påverkan på balansindex som den grupp som inte 

var karriärinriktade. Dock visade det sig att underklass och arbetarklassens balansindex inte 
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har någon signifikant påverkan av oron att förlora arbetet men att medelklass och överklass 

hade det. Detta resultat tolkas som att oron för att förlora jobbet i den privilegierade gruppen 

handlar om oro för att få ett stort inkomstbortfall samt att arbetet har en större social betydelse 

för den gruppen (Enoksson 2005:5 ff).

Giddens menar att otryggheten inte går att anpassa sig till, men resultatet kan här tolkas som 

att människor kanske inte oroar sig lika mycket för saker som de har upplevt och lärt sig leva 

med och att de som anpassat sig till ett liv i trygghet blir mer oroliga och stressade om de 

riskerar att förlora den. För män är denna variabel tillsammans med variabeln stressigt arbete

de enda som visar signifikanta samband med balansindex.

Variabeln ”möjlighet för företaget att hitta ersättare” såg vi som en variabel som indikerade 

utbytbarheten. Vår arbetshypotes var i enlighet med både Allvin och Giddens att 

utbytbarheten skulle påverka livsbalansen negativt på samma sätt som oro att förlora arbetet. 

Resultatet visade att livsbalansen är lägre både när företaget lätt kan hitta ersättare och när det 

är svårt för företaget att hitta ersättare. Vi tolkar detta som att en för hög grad av unik 

kompetens på arbetet gör att arbetstagaren känner att den inte kan vara frånvarande från sitt 

arbete, och kanske går till jobbet dagar man är sjuk eller har svårare att få hjälp vid hög 

arbetsbelastning (se figur 4).

5.2 Ett flertal arbetsmiljöfaktorer påverkar livsbalansen

5.2.1 Mindre stress ger ökad livsbalans

Alla grupper påverkas negativt av stress. Mindre stress på arbetet gör att  balansen i livet 

generellt blir högre. Forskning som vill förklara vad som utlöser stress och vad det har för 

påverkan på människors välbefinnande är vanligt förekommande. Karaseks krav/kontroll-

modell (se figur 1) visar att höga krav på arbetsplatsen kopplat till låg egenkontroll ger en 

stressig arbetsmiljö och detta påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv. För att övergå 

till en mer omvärldsanalytisk bild av problemet använder vi oss av Hochschild som menar att 

stressen och hetsen på jobbet, som hon ser som ett fenomen med stigande förekomst, går ut 

över familj och privatliv. Relationen med familjemedlemmar och känslan, glädjen och nöjet i 

att syssla med olika fritidsaktiviteter anonymiseras och blir en grå massa. 
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Kvinnors livsbalans påverkas mer negativt av stress än män. Hochschild menar att kvinnor 

oftare har en mer framträdande roll i hemmet och får reda ut de problem som uppstår när 

tidsbristen i privatlivet börjar bli ohanterlig. Familjen blir då tvingad att offra klassiska 

durkheimianska ritualer som att samlas kring matbordet med en flaska vin eller att gå på långa 

promenader tillsammans. Kvinnor hamnar också ofta i kläm när tidsbristen skall lösas. De 

tvingas köpa tjänster som sparar dem tid, exempelvis catering, snabbmat eller hushållsnära 

tjänster. Dessa är exempel på lågstatussysslor där kvinnor är överrepresenterade bland de 

anställda (Hochschild 1996:12).

5.2.2 De fysiska faktorerna och de sociala relationerna

Fysiskt ansträngande arbete har, fram till idag varit ett faktum för en majoritet av Sveriges 

befolkning. Numera hanterar maskiner och robotar många av de påfrestande uppgifter som 

människor tidigare var tvungna att utföra för hand. Med det i åtanke borde fysisk ansträngning 

inte vara ett utbrett problem för dagens arbetare. Men faktum är att den teknologiska 

utvecklingen inte nått alla branscher och därmed inte heller, fullt ut ersatt fysiskt arbete i form 

av tunga lyft och ohälsosamma arbetsställningar etc. Resultatet visar att många fortfarande 

påverkas negativt av ett fysiskt ansträngande arbete och i enlighet med Eriksson & Larsson 

kan den fysiska faktorn därför inte bortses från (Eriksson, Larsson 2002: 131, 145).

Även de sociala relationerna på arbetsplatsen har en påverkan på balansindex för kvinnor och 

människor i underklass/arbetarklass. Detta resultat går i linje med Karaseks studie som visar 

att relationen till arbetskamrater är viktigt för balansen mellan arbete och privatliv. En stark, 

konstruktiv relation till arbetskamraterna ger motivation och glädje i det arbete som tar upp en 

stor del av våra liv. Det stöd arbetstagaren får av sina medarbetare är viktigt för att hon ska 

vara till freds i allmänhet (Eriksson, Larsson 2002: 133-137). 

5.2.3 Arbetstidens påverkan för livsbalansen

Studien visar att arbetstiden har ett svagt negativt samband med livsbalansen. För varje 

arbetad timme per vecka sjunker livsbalansen. Arbetstiden visade dock inte ett sådant tydligt 

samband som vi hade förväntat oss. Ett flertal anledningar kan ligga bakom detta faktum. 

Bland annat kan antalet möjliga värden (0-60 timmar/veckan) som variabeln arbetstid kan 

anta påverka resultatet. En annan faktor som vi ser som sannolik är att den stora majoriteten 

av Sveriges befolkning har en hög arbetsmoral och anser därmed inte att en fyrtiotimmars 

arbetsvecka är något onormalt. Därför lägger arbetstagare inte något större värde i detta utan 
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låter andra faktorer förklara den obalans som förekommer. Antar vi att för få arbetade timmar 

kan ge ekonomiska konsekvenser för individen som gör att arbetstiden inte blir enkelriktad. 

Arbetar individen mindre än vad hon vill så får arbetstiden inget direkt samband med 

balansindex. Detta resonemang stöds av att det faktum att kontrollerat mot klasstillhörighet, 

finns det endast ett signifikant samband mellan arbetstid och livsbalans i gruppen 

medelklass/överklass. För gruppen underklass/arbetarklass så har arbetstiden inget signifikant 

samband med balansindex. För dem som har tillräckligt bra ekonomisk situation får 

arbetstiden som enskild faktor en betydelse för hur de upplever balansen mellan arbete och 

privatliv. Hochschilds teorier säger att arbetstid har en avgörande påverkan men det vi ser är 

att arbetstagare måste arbeta en hel del övertid för att det ska ge ett större utslag på 

balansindex. 

Arbetstiden har en signifikant påverkan på balansindex för kvinnor men inte för män. Till 

detta kan vi återigen koppla Hochschilds teorier om hur arbetslivet har en större påverkan på 

kvinnors fritid då de även upplever att de har ett krav att utföra hemarbetet. Olssons studier av 

6-timmars arbetsdag visar på att försök med förkortad arbetsdag givit goda resultat. Detta kan 

inte undersökas vidare med vårt datamaterial utan får lämnas till andra att studera.

5.3 Självständighet: Påverkan i två riktningar

Variablerna inom kategorin flexibilitet och självständigt arbete visade inte omedelbart något 

signifikant samband med balansindex. Endast i en regressionsanalys tillsammans med andra 

variabler visade självständigt arbete en signifikans. Variabeln möjlighet att påverka 

arbetstider visade inte i något statistiskt test signifikans med balansindex. Ett flertal 

arbetslivsforskare hävdar ändå att det finns ett samband mellan det flexibla arbetslivet och 

ökad stress i tillvaron. Hur kan detta resultat tolkas?

Giddens beskriver hur flextiden har blivit ett vanligt inslag i det moderna arbetslivet där syftet 

med flextiden är att erbjuda de anställda en möjlighet att kunna utföra sysslor som privatlivet 

kräver under arbetstid. Med en flextid kan de anställda hämta och lämna barn på dagis och 

kanske utföra ett bankärende eller läkarbesök under arbetsdagen. På detta sätt kan flextiden 

fungera stressavlösande då möjligheten att planera sitt liv ökar. Människor som inte har ett 

arbete som erbjuder möjlighet till flexibel arbetstid kan känna sig begränsade och få en mer 

stressig fritid (Giddens 2003: 348).
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Men enligt undersökningens insamlade data har Möjlighet att påverka arbetstider ingen 

signifikant påverkan på fritiden i positiv bemärkelse. Här kan vi relatera till flera studier som 

menar att flextiden kan ha mer negativa effekter än positiva. Allvin m.fl. i Gränslöst arbete

säger att flexibla arbetstider gör att människor kan uppleva mer stress. När det inte är givet 

vilken tid man börjar respektive slutar ökar tendensen till att jobba över och ta med sig jobb 

hem. För de som inte har möjligheten att arbeta hemma är gränsen mellan arbete och privatliv 

väl definierad. På arbetsplatsen finns arbetskamraterna och arbetstagaren vistas i en miljö som 

är uppbyggd kring vissa arbetsrelaterade normer. När arbetsdagen är slut tar familj och 

fritidsintressen vid där en annan normbild råder. Den hemarbetande däremot får det svårt att 

dra denna, för andra, klara gräns då arbete och fritid/privatliv går in i varandra. Det är den 

slutsats som författarna till boken Gränslöst arbete drar om det nya arbetslivet. Samma 

slutsats drar Richard Senett i sin bok The Corrosion of character där han hävdar att vi har haft 

en alltför hög tilltro till flextider och att flexibla beteenden skapar oklarhet och skada mer än 

det löser det så kallade livspusslet som flextiden ska vara ämnat att lösa. 

Med hjälp av teorierna kan vi därför anta att flextid kan verka åt båda håll. För vissa grupper 

och arbeten har den en positiv effekt och för andra en negativ. Denna studie visar dock inte på 

någon signifikant skillnad när vi testar flexibiliteten med några av våra kontrollvariabler kön, 

klasstillhörighet eller inställning till karriär. 

Om den anställde upplever att han har ett självständigt arbete har det inte heller ett signifikant 

samband med vårt index. Även inom detta område finns det forskning som vill peka på två 

olika företeelser inom detta område. Bravermans tes säger att det moderna arbetslivet gör att 

de anställda förminskas och inte utnyttjar hela sin kompetens. Det är lätt att lära sig 

arbetsuppgifterna, det blir snabbt rutin och det finns en risk att vi distanserar oss till arbetet på 

grund av att vi inte blir stimulerade och inte heller kan påverka vår arbetssituation. Allvin 

m.fl. menar istället att arbetslivet blir mer flexibelt och mer självständigt och att den egna 

individen har större möjligheter idag att forma sitt arbetsliv. Vi ska ta egna initiativ och vara 

kreativa vilket leder både till ökad frihet och stimulans, samtidigt som det kan ha en negativ 

inverkan på ens fritid då arbetstagaren tenderar att dra med sig arbetet hem. Vi tolkar det som 

att självständighet inte bara verkar åt ett håll. Ett självständigt arbete kan göra att du i högre 

grad trivs med ditt arbete men det kan ha negativa inverkningar på din fritid.  Vår 

undersökning visar att en viss ökad grad av självständighet ger ett positivt utslag på 
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livsbalansen men att självständighet också kan få en negativ påverkan om den blir för stor och 

därmed gör att arbetet breder ut sig över fritiden. 

Variabeln självständigt arbete har en signifikant negativ inverkan på kvinnors och 

underklassens/arbetarklassens livsbalans samt för personer utan karriärmöjligheter i sitt 

arbete. Självständighetsvariabeln påverkar alltså i högre grad dem som generellt inte lägger 

samma värde i eller har samma möjligheter till ett utvecklande arbete. En ökad självständighet 

för dessa grupper medför i mindre utsträckning stimulans och på så vis fungerar 

självständigheten som något som utlöser stress och oro samt minskar möjligheten för 

arbetstagaren att helt släppa sitt arbete när hon kommer hem från arbetet. Eftersom kraven på 

hemarbetet är kvar när kvinnor kommer hem från arbetet antar vi att de drabbas i högre grad 

när arbetet breder ut sig över privatlivet.

5.4 Inställning till arbete och fritid

Studien visar att balansindex förklaras i högre grad för gruppen kvinnor och 

underklass/arbetarklass. Den visar också att kvinnors, underklass/arbetarklass och icke-

karriärinriktades resultat följer ett liknande mönster. Det kan tolkas som att dessa grupper 

upplever det som ett problem när arbetslivet har en för stor påverkan på privatlivet, medan 

män och de mer privilegierade samhällsgrupperna inte uppfattar det som problematiskt när 

arbetslivet tar tid och ork från privatlivet.  Enoksson skriver i sin studie om arbetslivet i 

Nässjö (jfr s.11) att arbetets negativa sidor drabbar ”utsatta grupper” mer än dem som ser 

arbetet som något som inte bara är källan till ens inkomst utan också källan till ens 

självförverkligande. Kanske är det därför som faktorer som arbetstid, självständigt arbete och 

relationer till arbetskamraterna får olika utslag för de olika kontrollgrupperna. 
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6. Avslutande diskussion

Detta avsnitt tar upp tre områden för diskussion. Dessa områden är metod, resultat och förslag 

och idéer till framtida forskning. 

Undersökningen använder ett index som konstruerats med hjälp av en uppsättning variabler. 

Dessa variabler anser vi ger en bra bild av det vi kom att kalla livsbalans, balansen mellan 

arbetsliv och privatliv. Denna undersöknings validitet och reliabilitet hänger till stor del på att 

detta balansindex fungerar på ett tillfredsställande sätt. Indexets normalfördelning visar att 

materialet praktiskt sett fungerar bra. Eftersom balansindexet baseras på variabler från ett 

dataset vars utformning vi inte kunnat påverka har vi fått kompromissa med innehållet av 

balansindexet med tanke på hur vi faktiskt velat utforma det. Vi hade gärna sett att indexet 

också mätt personers hälsa ur ett mer medicinskt perspektiv samt gett svar på hur nöjda de var 

med livet generellt. Istället mäter nu indexet, som vi ser det, brist på tid och utmattning som 

en följd av sitt arbete. 

Vidare har datasetet begränsat undersökningen i fråga om oberoende variabler, det vill säga 

de faktorer som vi tror påverkat individers livsbalans. Även om datasetet är utformat av 

forskare på hög nivå lämnar det en del att önska utifrån våra intressen vilket ofta är fallet med 

sekundärdata. Några variabler av intrresse saknas ofta vid användning av sekundärdata, men 

detta dataset har ändå erbjudit en bredd inom vårt område som vi är nöjda med. 

Kontrollvariablerna är två sociologiskt klassiska variabler om klass och kön som vi dessutom 

funnit intressant för vår studie. Variabeln karriärinriktning valdes som en kontrollvariabel då 

vi trodde oss finna skillnader i hur inställningen till ens arbetsliv påverkar hur tolerant 

individen är för arbetslivets negativa sidor. Vi kunde ha haft med fler kontrollvariabler som 

exempelvis berättade något om familjelivet men kände att vi hade nog många aspekter att 

hantera som det var.  

När det gäller undersökningens resultat har variabeln stressigt arbete haft en stark påverkan 

på våra analyser. Så snart vi inkluderar den variabeln blir den sammanlagda signifikansen 

godtagbar även om övriga variabler i sig inte är signifikanta. Undersökningen visar även att  

flera variabler har signifikanta samband med balansindex utan påverkan av variabeln stressigt 

arbete. Dock har sambanden varit svagare men signifikanta, det vill säga att det verkligen 

finns ett samband som slumpen inte påverkat.
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Undersökningen ger oss några olika slutsatser att dra men den har också väckt tankar och 

funderingar kring vilken inverkan arbetet har på individers välmående. Vår tydligaste slutsats 

är att stressiga arbeten alltid påverkar livsbalansen negativt.  Kvinnor och människor i 

underklass/arbetarklass påverkas visserligen mer negativt när stress förekommer ofta i arbetet,  

men stress har en signifikant negativ påverkan på livsbalansen för alla grupper. En hög 

stressfaktor menar Karasek uppstår på ett arbete där kraven är höga och egenkontrollen låg. 

Hochschild menar att stress och krav på arbetet går ut över fritiden och familjelivet och att 

kvinnor på så vis påverkas mer av stressiga arbeten då de ofta har den mer framträdande 

rollen i hemmet. 

Stress är ett vanligt ord i debatten om arbetslivet och att vi fann samband mellan stress och 

balansindex uppfattar vi som självklart. Vi kan även konstatera att flera av de variabler som vi 

undersökt säkert i sig själva är variabler som på olika sätt skulle kunna påverka stressnivån på 

ett arbete. Vi trodde i studiens inledning att vi skulle kunna hitta ett samband mellan arbetstid 

och livsbalans. Mer tid för fritid borde rent hypotetiskt medföra att arbetet och fritiden 

krockar i mindre grad. Men antal arbetade timmar visade sig ha en liten påverkan på 

balansindex och endast för medelklass/överklass och kvinnor. Detta resultat ska givetvis 

tolkas med hänsyn till att vi i dagens arbetsliv behöver  arbeta 40-timmar i veckan för att få ut 

en  heltidslön och att många är beroende av den heltidslönen. Resultatet med variabeln fysiskt 

ansträngande arbete visade att det fortfarande är för tidigt att räkna ut det fysiskt ansträngande 

arbetet som en stark faktor till att människor kan må dåligt. 

Förutom att stress alltid har en negativ påverkan på livsbalansen, att oro för att förlora arbetet 

också påverkar livsbalansen och att det flexibla arbetslivet både kan ha positiva och negativa 

effekter har vi också kunnat konstatera att arbetsrelaterade faktorer har olika påverkan på 

människors livsbalans beroende på vilka de är och vad deras övriga situation är. Kvinnors 

livsbalans påverkas mer positivt av goda relationer med arbetskamrater, samtidigt får en ökad 

självständighet i arbetet en negativ påverkan på deras livsbalans. Denna variabel visar dock 

inte någon signifikans för män. Här kan vi ta stöd av och diskutera resultatet med hjälp av 

teori som å ena sidan hävdar att arbeten med låg stimulans, som är enkla att genomföra och 

lära sig påverkar människan negativt, å andra sidan nyare arbetslivsforskning som säger att 

självständighet och det ökade kravet på individualism gör att gränsen mellan arbete och 

privatliv börjar suddas ut och arbetslivets krav får negativa effekter på ens privatliv (Allvin 
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m.fl. 2006:168). Vi drar slutsatsen att självständighet i den mån det ger en ökad stimulans och 

utveckling i arbetet har en positiv effekt på livet men att gränsen är hårfin innan det kan gå 

över till något negativt. Men för kvinnor och de icke- karriärinriktade är självständigheten 

negativt för livsbalansen. 

Människor i de mer privilegierade samhällsklasserna påverkas mer av en oro att förlora 

arbetet än människor i de mindre privilegierade grupperna. Detta tycker vi är ett intressant 

resultat, bland annat för att underklassen borde ha osäkrare anställningar. Giddens menar att 

en otrygg anställning påverkar hälsa och välbefinnande och att man inte kan vänja sig vid en 

otrygg arbetssituation. Resultatet visar att grupper som är trygga på arbetsmarknaden 

påverkas mer av oro för att förlora arbetet än de som idag har en osäkrare arbetssituation. Vi 

försöker att förstå detta med hjälp av bland annat Enoksson som skriver att arbetet också 

fyller en viktig social funktion och att den som lägger stor vikt vid sitt arbete förlorar mer vid 

en eventuell arbetslöshet. Högre lön och status på arbetet medför en oro att förlora arbetet och 

en oro att förlora en del av sin identitet och den invanda ekonomiska standarden. 

Som tidigare nämnts i denna diskussion saknar vi ett hälsoperspektiv på vår studie. Detta är 

något som vi tycker vore intressant för framtida forskning att undersöka. Vilka typer av 

hälsoproblem är vanligt förekommande om vid ett lågt balansindex? Vad gör arbetsgivare 

idag för att underlätta för sina anställda när det gäller balans mellan arbete och privatliv och 

vilka effekter får dessa åtgärder? Skillnaderna för kön och klass är också intressanta att utreda 

vidare. En djupare analys av Hochschilds teorier såväl som andra teoretikers arbeten på detta 

område skulle kanske ge svar på sådana frågor. Vårt resultat visar också att det inte bara är

arbetslivsfaktorer som påverkar den upplevda livsbalansen. Självklart finns det faktorer som 

påverkar oss som är av mer privat karaktär. Antal barn, kärleksliv, fritidsintressen och socialt 

umgänge är exempel på variabler som också skulle kunna testas mot livsbalansen. Slutsatsen 

blir att arbetet påverkar hur vi mår men för att uppnå balans i livet måste även andra faktorer 

vägas in.



36

7. Referenser
7.1 Tryckta källor

Alvesson, M. (1983) Organsiationsteori och teknokratiskt medvetandet. Stockholm: Natur 
och kultur

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U. (2006) Gränslöst 
arbete, Malmö: Liber 

Enoksson U (2005), Tid, pengar och sociala nätverk, Stockholm: Ivosa 

Eriksson, B., Larsson, P. (2002)  ”Våra arbetsmiljöer”, s.125-154 i Hansen, L & Orban, P 
(red) Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur

Giddens, A. (2003) Sociologi, Lund: Studentlitteratur

Hochschild, A.R. (1996) Work, Family and Time as the Locus of Symbolic Interaction. Oslo:  
Institute for Social Research and Department of sociology

Hochschild, A.R. (1997) The time bind, New York: Metropolitan books

Olsson, B. (1993) Kortare arbetsdag, en väg till ett mer ekologiskt arbetsliv? Stockholm: 
Personalekonomiska institutet

Patel,R., Davidsson, B. (2002) Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och 
rapportera om en undersökning. Lund: Studentlitteratur

Sennett, R. (1998) The corrosion of character : the personal consequences of work in the new 
capitalism. New York: W.W Norton & Company

SOU 1999:27, Utredningen angående arbetslöshetsersättning och deltidsarbete. (Delta)

7.2 Internet

The Job Stress Network:http://www.workhealth.org/strain/jsdef2.jpg  (071115)
Kommunal: http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1271&c=66239 (071220)
Equals: http://www.equals.se/material/pdf/VAF_mars_2007.pdf. (071222)
Sveriges Radio: http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&id=908911 (071212)



1

Bilaga 1: Del av frågeformulär

Först några frågor om arbete i allmänhet 
Fråga 1 
Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid 
åt andra. Till vilka av följande saker skulle Du vilja ägna mer tid, till vilka skulle Du vilja ägna mindre tid, 
och till vilka skulle Du vilja ägna samma tid som nu? 

Var vänlig kryssa i en ruta 
på varje rad

Mycket 
mer tid 

Något 
mer tid 

Samma tid 
som nu 

Lite 
mindre tid 

Mycket 
mindre tid 

Vet ej 

a) Förvärvsarbete 1� 2� 3�4 �5 � 6�

b) Hushållsarbete 1� 2� 3�4 �5 � 6�

c) Familjen 1� 2� 3�4 �5 � 6�

d) Dina vänner 1� 2� 3�4 �5 � 6�

e) Fritidsaktiviteter 1� 2� 3�4 �5 � 6�

Frågorna 9-36 gäller Ditt huvudsakliga arbete 

Fråga 10 
Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl Du anser att de stämmer överens med Ditt arbete. 

Var vänlig kryssa i en 
ruta på varje rad. 

Instämmer 
starkt 

Instämmer Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar 
avstånd 

Tar starkt 
avstånd 

Vet ej 

a) Jag har en trygg 
anställning 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

b) Min inkomst är hög 1� 2� 3�4 �5 � 6�

c) Mina karriärmöjligheter 
är goda 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

d) Mitt arbete är intressant 1� 2� 3�4 �5 � 6�

e) Jag har möjlighet att 
arbeta självständigt 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

f) I mitt arbete kan jag 
hjälpa andra människor 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

g) Mitt arbete är nyttigt för 
samhället 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

h) Mitt arbete ger mig 
möjlighet att förbättra 
mina färdigheter 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

Fråga 11 
Nu följer fler frågor om Dina arbetsvillkor. Ange för vart och ett av följande hur ofta det kännetecknar Ditt 
arbete. 
Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 

Hur ofta... 
Alltid Ofta Ibland Nästan 

aldrig 
Aldrig Vet ej 
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a) kommer Du hem utmattad från arbetet? 1� 2� 3�4 �5 � 6�

b) måste Du utföra fysiskt ansträngande 
arbete? 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

c) upplever Du ditt arbete som stressigt? 1� 2� 3�4 �5 � 6�

d) arbetar Du under farliga 
arbetsförhållanden? 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

Fråga 12 
Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider menar vi vilka 
tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden) 
Var vänlig kryssa endast i en ruta. 
1� Tiderna vi börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra dem på egen hand 

2� Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar 
3� Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar 

Fråga 13 
Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Ditt dagliga arbete är organiserat? 
Var vänlig kryssa endast i en ruta. 
1� Jag kan själv bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 
2� Jag kan inom vissa gränser bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 
3� Jag kan inte bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 
4� Vet ej 

Fråga 15 Hur ofta känner Du att... 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 
Alltid Ofta Ibland Nästan 

aldrig 
Aldrig Vet ej 

a) ... kraven från Ditt arbete inkräktar på Ditt 
familjeliv? 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

Fråga 19 
Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats... 

Var vänlig kryssa i en ruta på varje 
rad. 

Mycket 
goda 

Ganska 
goda 

Varken goda 
eller dåliga 

Ganska 
dåliga 

Mycket 
dåliga 

Vet ej 

a) ...mellan ledning och anställda? 1� 2� 3�4 �5 � 6�

b) ...mellan 
arbetskamraterna/kollegorna? 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

Fråga 23 
Hur svårt eller lätt tror Du att det skulle vara för Ditt företag eller Din organisation att ersätta Dig om Du 
slutade? Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1� Mycket lätt 
2� Ganska lätt 
3� Varken lätt eller svårt 
4� Ganska svårt 
5� Mycket svårt 
6� Vet ej 
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Fråga 25 
I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du skulle kunna förlora Ditt arbete? 
Var vänlig kryssa endast i en ruta. 

1� Jag oroar mig en hel del 
2� Jag oroar mig i viss utsträckning 
3� Jag oroar mig lite grann 
4� Jag oroar mig inte alls 

Nu kommer några frågor om Din arbetsplats

Fråga 33 
I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar avstånd från följande påståenden? 

Var vänlig kryssa i en 
ruta på varje rad. 

Instämmer 
starkt 

Instämmer Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

Tar 
avstånd 

Tar starkt 
avstånd 

Vet ej 

a) Jag kan självständigt 
utföra mina 
arbetsuppgifter 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

b) Jag känner ofta att 
andra lägger sig i hur 
mina arbetsuppgifter 
ska utföras 

1� 2� 3�4 �5 � 6�

Så kommer några frågor om Dig själv 

Fråga 47 
Vilken är Din normala veckoarbetstid? …………. timmar 

Fråga 56. 
Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt? …………. kronor i månaden 

Fråga 69. 
Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera dig 
i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 

1� Underklassen 
2� Arbetarklassen 
3� Medelklassen 
4� Övre medelklassen 
5� Överklassen 
6� Vet inte 
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