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Gränslöshet i arbetslivet  
En studie av gränslöshet mellan jobb och privatliv i fem europeiska länder
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Förord

Unionen anser att balans i arbetslivet är en mycket viktig arbetsmil-
jöfråga, eftersom återhämtning och möjligheten att släppa tankarna 
på jobbet när man är ledig har betydelse för vår hälsa. En vanlig följd 
av det gränslösa arbetslivet är att det kan vara svårt att få en sådan 
återhämtning, eftersom man bokstavligt talat lever med kontoret på 
fickan. Gränslöshet har dock inte bara negativa konsekvenser. Det 
finns också styrkor och fördelar med den. Som exempel underlättar 
det människors möjligheter att balansera sitt arbetsliv på ett bra sätt. 
Det blir lättare att hantera vardagen. Eftersom det här är komplext så 
har vi arbetat länge och mycket med att synliggöra både styrkor och 
svagheter av gränslöshet i arbetslivet. I ett flertal undersökningar har 
vi visat att jobbet alltid är närvarande för många tjänstmän. Unionen 
har således goda kunskaper om gränslöshet i arbetslivet, och vi har 
förhållit oss konkret till det. Bland annat har vi utverkat riktlinjer om 
hur man kan hantera de här frågorna. 

Många av Unionens medlemmar arbetar i multinationella samman-
hang där förhållanden i andra länder påverkar den egna arbetssitua-
tionen. Unionen som organisation är också verksam i en globaliserad 
verklighet, där vi samarbetar internationellt och gränslöst. Därför 
behöver vi öka både vår internationella kunskap och vår internatio-
nella verksamhet. Denna undersökning är ett steg i den riktningen. 

I den här undersökningen studerar och jämför Unionen olika aspek-
ter av gränslöshet i arbetslivet i fem europeiska länder: Sverige, Tysk-
land, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike. Vi har också 
breddat kunskapssökandet genom att inkludera betydelsen av stöd, 
krav och kontroll i relation till gränslöshet i arbetslivet. En annan 
breddning vi har gjort är att studera hur stödet i det privata livet för 
att arbetslivet ska fungera bra ser ut. Vidare har vi jämfört förekom-
sten av tillgänglighetspolicys i de olika länderna, faktisk tillgänglig-
het utanför ordinarie arbetstid jämfört med upplevd balans i arbets-
livet, faktisk respektive förväntad tillgänglighet, tydlighet i gränser 
och krav, stress och sömnsvårigheter relaterat till arbete samt svårig-
heter att släppa tankarna på arbetsuppgifter när man är ledig eller att 
släppa tankarna på privatlivet när man jobbar.

Rapporten är sammanställd av Anette Andersson, som är utredare 
på Unionens enhet för Politik, Opinion och Påverkan (POP). Tobias 
Brännemo, som är statistiker på POP, har arbetat med statistiken och 
gjort samtliga diagram i rapporten. Undersökningen genomfördes 
hösten 2014. 

Cecilia Beskow
Samhällspolitisk chef
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inledning

Strävan mot ett balanserat arbetsliv är ett pågående och viktigt arbete 
i Unionens verksamhet. Flexibilitet i tid och rum gör det lättare för 
anställda och chefer att få en bra balans mellan arbete och privatliv, 
men det kan också leda till stress och till att man arbetar för mycket. 
Gränslösheten har alltså både styrkor och svagheter, vilket har fram-
kommit i tidigare studier som Unionen har gjort. De studierna har 
handlat om tjänstemän i Sverige. I den här undersökningen bred-
das underlaget bland annat genom att ytterligare fyra europeiska 
länder inkluderas i undersökningen. Dessa är: Tyskland, Frankrike, 
Nederländerna och Storbritannien. Länderna har valts därför att de 
bedöms som någorlunda jämförbara ur aspekter som arbetsmark-
nad, levnadsnivå med mera. 

Undersökningens syfte är att studera och jämföra hur tjänstemän i 
de nämnda länderna ser på sin arbetssituation och på sin balans i 
arbetslivet. Målgruppen är tjänstemän i privat sektor. 

Undersökningen har genomförts som en webbenkät av Novus under 
perioden 20/9-2014 till 14/10-2014. Den omfattar drygt 500 inter-
vjuer per land. Antal svarande i respektive land är:

 y Sverige: 527 intervjuer 

 y Storbritannien: 509 intervjuer 

 y Frankrike: 573 intervjuer 

 y Nederländerna: 504 intervjuer

 y Tyskland: 506 intervjuer 

Fördelning mellan män/kvinnor samt mellan chefer/icke chefer 
redovisas i tabellen nedan.

 

Sverige
Stor- 

britannien
Tyskland Frankrike

Neder- 
länderna

Totalt

Chef 22% 46% 36% 23% 30% 31%

Ej Chef 78% 54% 64% 77% 70% 69%

Man 60%    48% 43% 35% 52% 47%

Kvinna 40% 52% 57% 65% 48% 53%
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Materialet i den här rapporten inkluderar också några intervjuer 
som genomfördes av Unionen under försommaren 2014. 

I rapporten används vissa specifika begrepp. Tillgänglighetspolicy är 
ett sådant ord. Det innebär att man har en överenskommelse om hur 
man förväntas vara tillgänglig (eller inte tillgänglig) för sin arbets-
givare utanför ordinarie arbetstid. Gränslöshet är ett annat sådant 
begrepp. Det innebär en obundenhet i både tid och rum, att man har 
möjlighet att jobba utanför fasta tider och på andra ställen än den 
vanliga arbetsplatsen.  Uttrycket balans i arbetslivet innebär att man 
upplever en balans mellan arbetsliv och privatliv; att inte arbetslivet 
tar över på ett sätt som går ut över privatlivet, eller tvärt om. Vi vill 
uppmärksamma läsaren på att det kan finnas olika tolkningar hos de 
svarande, beroende på hur det har översatts till det respektive språ-
ket i enkäten och hur det har tolkats av individen.

Krav, kontroll och socialt stöd
Ett perspektiv som är relaterat till effekter av balans i arbetslivet 
handlar om krav, kontroll och socialt stöd. Forskaren Töres Theorell 
visar att människor kan klara höga krav i arbetslivet, under förutsätt-
ning att man uppleveler en god kontroll över sitt jobb och om man 
får ett starkt socialt stöd. Om man å andra sidan har höga psykiska 
krav och dålig kontroll så lever man i en spänd arbetssituation. Theo-
rell skriver att: 

Modellen går ut på att höga psykiska krav i arbetet kan tän-
kas ha menliga effekter på de anställdas hälsa, framför allt om 
organisationen inte tillåter de anställda att utöva kontroll över 
sin egen situation. Man tänker sig att det teoretiskt kan finnas 
fyra olika kombinationer – låga psykiska krav och bra kon-
trollmöjligheter (avspänt arbete), höga psykiska krav och bra 
kontrollmöjligheter (aktivt arbete), låga psykiska krav och små 
kontrollmöjligheter (passivt arbete) samt höga psykiska krav 
och små kontrollmöjligheter (spänt arbete). Enligt teorin spe-
lar både krav- och kontrolldimensionen roll för uppkomsten 
av ohälsa bland de anställda. Även det sociala stödet spelar 
stor roll. Om man kombinerar ett dåligt socialt stöd i arbetet 
med en spänd situation får man den sämsta tänkbara situatio-
nen enligt teorin – ett ”isospänt arbete” (Theorell, 2009: 46). 

Dessa aspekter: krav, kontroll och socialt stöd kommer att undersö-
kas i den här studien. Perspektivet kommer också att ligga till grund 
för analyserna av materialet. 
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Resultaten som presenteras nedan kommer att relateras till den här 
modellen. Dock inleds redogörelsen med en kort beskrivning av 
några bakgrundsfakta om de respektive länderna.

Folkmängd och sysselsättningsgrad i de studerade länderna
Folkmängden i de undersökta länderna skiljer sig tämligen mycket. 
Medan Sverige har cirka 9.6 miljoner invånare har Storbritannien 
cirka 64,3 miljoner. Tyskland har cirka 80.8 miljoner invånare, 
Frankrike cirka 65.8 miljoner och Nederländerna cirka 16.8 miljoner 
invånare (Eurostat, a). 

Sysselsättningsgraden år 2013 var 73.3 procent i Tyskland, 64.1 pro-
cent i Frankrike, 74.3 procent i Nederländerna, 74.4 procent i Sverige 
och 70.8 procent i Storbritannien (Eurostat, b). 

Flexibilitet och balans
Flexibilitet och balans är komplext, och det finns risker. Som exem-
pel finns det forskning som visar att roller mellan arbetsliv och pri-
vatliv kan blandas ihop, eller att flexibiliteten inte kommer till glädje 
för personer som behöver den mest (Präg & Mills, 2014). Förhopp-
ningen är att resultaten i den här rapporten främjar en positiv balans 
i arbetslivet. 

Resultatredovisningen inleds med svar på frågor kring arbetstider, 
tillgänglighet och policys.
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arbetstider, tillgänglighet och policy

Som en grund för övriga frågor inleddes enkäten med frågan om den 
svarande har fast ordinarie arbetstid.

Har du fasta ordinarie arbetstider?

Bild 1: Mellan 78 och 88 procent av de svarande har fasta arbetstider

En majoritet av de svarande i samtliga fem länder uppger att de har 
fasta ordinarie arbetstider. Sverige och Nederländerna har det läg-
sta antalet, 78 procent och 80 procent, medan 88 procent av de sva-
rande i Storbritannien och Frankrike svarar att de har fasta ordinarie 
arbetstider. Fasta ordinarie arbetstider är dock inte det samma som 
att man per automatik är ledig utanför de tiderna. I enkäten ställdes 
frågan hur ofta den svarande är tillgänglig för arbetsgivaren utanför 
ordinarie arbetstid en genomsnittlig arbetsvecka.
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Tillgänglighet utanför arbetstid är ett vanligt fenomen  
i dagens arbetsliv

Hur ofta är du tillgänglig för arbetsgivaren utanför ordinarie arbetstid en genom-
snittlig arbetsvecka?
 

Bild 2: Det är vanligast att de svarande är tillgängliga antingen mycket eller lite utanför ordinarie 
arbetstid.

Sammantaget är det många av de svarande som i någon omfattning 
är tillgängliga utanför ordinarie arbetstider. Det gäller i samtliga av 
de studerade länderna. Frankrike har den lägsta siffran (66 procent), 
medan Nederländerna och Tyskland har den högsta (75 procent). 
Däremellan finns Sverige med 72 procent och Storbritannien med 
69 procent. Det är förhållandevis få som är tillgängliga tre till fyra 
dagar i veckan, medan desto fler är tillgängliga ofta eller lite. Det 
finns ett mönster av ”antingen eller”, antingen jobbar man gränslöst 
eller så gör man inte det (eller åtminstone bara i liten omfattning). 
Det är färre som jobbar gränslöst till en viss del. Generellt sett så 
visar siffrorna att tillgänglighet för arbetsgivaren utanför ordinarie 
arbetstid är ett mycket utbrett fenomen idag.  De här siffrorna gäller 
samtliga svarande. Olika faktorer påverkar dock graden av tillgäng-
lighet. Könstillhörighet är en sådan faktor. Därför har Unionen jäm-
fört tillgänglighet ur ett könsperspektiv. 
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Män har en högre tillgänglighet för arbetsgivare än  
vad kvinnor har

Andel tillgängliga minst en dag i veckan efter kön

 

Bild 3: Skillnaden mellan män och kvinnor är marginell i Tyskland, men tämligen stor i Storbri-
tannien.

Resultaten visar att män är tillgängliga utanför arbetstid i en högre 
grad än vad kvinnor är. Det är generellt i samtliga fem studerade 
länder, men skillnaden är marginell i Tyskland och liten i Sverige. 
Tillgängligheten för män varierar mellan 74 procent i Sverige och 
Frankrike, och 79 procent i Nederländerna. Siffrorna för kvinnor 
varierar mellan 60 procent i Frankrike och 74 procent i Tyskland. 
Nederländerna har den högsta tillgängligheten för män och Tysk-
land för kvinnor. Den lägsta tillgängligheten för män finner vi i 
Frankrike och Sverige och för kvinnor i Frankrike. 

En annan faktor som är intressant att undersöka är tillgänglighet 
utanför arbetstid i relation till position (chef eller icke chef). Det är 
sannolikt att graden av tillgänglighet påverkas av det.

Position har större betydelse för tillgänglighet än boendeland har

Andel tillgängliga minst en dag i veckan efter position

 

Bild 4: Graden av tillgänglighet är högre för chefer än för icke chefer
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Tillgänglighet för chefer minst en dag är veckan är mycket hög. De 
rör sig mellan 88 procent i Storbritannien och 93 procent i Sverige. 
De övriga tre länderna ligger mellan 89 och 92 procent. Det är små 
skillnader mellan länderna för chefer, men när man jämför tillgäng-
lighetsgraden för personer som inte är chefer blir skillnaderna mel-
lan länderna lite större. Även här ligger Storbritannien lägst, medan 
Tyskland och Nederländerna har den högsta tillgängligheten för 
personer som inte är chefer. 

De största skillnaderna i tillgänglighet hittar man inte mellan de olika 
länderna, utan mellan kategorin chef/inte chef. Resultaten pekar på 
att den enskildes position har större betydelse för tillgängligheten, 
än vilket land man arbetar i. Vidare visar bild tre och fyra att graden 
av tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid är påverkat till en viss 
del av kön, men till en högre grad av position. Generellt bekräftar 
resultaten i den här undersökningen tidigare forskning som visar att 
gränslöshet i arbetslivet är ett mycket vanligt fenomen i dagens euro-
peiska arbetsliv, både bland chefer och bland icke chefer. 

Gränslösheten vi ser i arbetslivet är relaterad till en generellt dyna-
misk och global samhällsbild där den nya tekniken gör det möjligt att 
arbeta dygnets alla timmar. Det blir svårare och svårare för individer 
och organisationer att dra och tydliggöra gränser mellan arbetsliv 
och privatliv. Det här påverkar oss alla ur en mängd olika aspekter. 
Vi relaterar ofta till IT när vi talar om gränslöshet, och det är givetvis 
en stor och viktig förutsättning, men det finns många fler aspekter 
som också har betydelse.  Exempelvis handlar det om utvecklingen 
av nya kulturer och kulturella fenomen såsom förväntningar på hur, 
när och var personer ska jobba. Unionen ville undersöka i vilken 
omfattning arbetsgivare förväntar sig att de anställda är tillgängliga 
utanför ordinarie arbetstid, och hur detta är relaterat till den faktiska 
tillgängligheten.

Den faktiska tillgängligheten är högre än vad chefen förväntar sig

Faktisk och förväntad tillgänglighet

Bild 5: I samtliga studerade länder är de svarande tillgängliga i en högre grad än chefen 
förväntar sig.
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Siffrorna visar att arbetsgivares förväntningar på tillgänglighet är 
lägre än de svarande konkret är tillgängliga utanför arbetstid. Det 
gäller i alla fem länderna. Största skillnaden finns i Tyskland, där 
glappet mellan den faktiska och förväntade tillgängligheten är hela 
32 procentenheter. Även i Sverige är glappet stort. Storbritannien har 
det minsta glappet mellan förväntad och faktisk tillgänglighet. I alla 
länderna är den faktiska tillgängligheten högre än chefen förväntar 
sig, men vilken betydelse har det då om chefen har förväntningar 
eller inte? För att svara på det jämförde vi tillgängligheten minst en 
dag i veckan där chefen förväntar sig det, jämfört med när chefen 
inte har en sådan förväntan. 

Både chefens och medarbetarens egen förväntan  
påverkar tillgängligheten

Andel som är tillgängliga minst en dag i veckan

Bild 6: Det är mycket stora skillnader i faktisk tillgänglighet minst en dag i veckan när chefen 
förväntar sig tillgänglighet jämfört med när hon/han inte gör det.  

I bild 5 framgick det att den faktiska tillgängligheten är högre än 
chefens förväntan i alla fem länderna. En möjlig tolkning av det är 
att människors förväntningar och krav på sig själva skiljer sig från 
de som arbetsgivare ställer. Det kan finnas en föreställning och/eller 
realitet att den egna lönen och karriären påverkas av viljan, förmå-
gan och möjligheten att finnas tillgänglig för arbetsgivaren utanför 
ordinarie arbetstider. I en intervju beskrev en av Unionens medlem-
mar att:

Alltså man tar, jag i alla fall, jag vill ju alltid utvecklas och 
eftersom det är så pass mycket att kunna här. Det handlar ju 
om att ta egna initiativ, anser jag i alla fall för annars kommer 
jag inte att göra ett bra jobb, så att jag har ju alltid jobbet med 
mig. Ett exempel kan ju vara, jag kanske inte alltid går och 
funderar på det, men ett exempel kan ju vara om jag läser nån-
ting i en tidning om nån el eller nånting sånt där, då tar jag till 
mig det och har i huvudet att det här kommer jag att ha nytta 
av i jobbet, så jag är ju ständigt under utbildning så att säga. 
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Citatet är ett exempel på att personens ständiga tillgänglighet bottnar 
i hans syn på sin egen insats, sitt lärande och sina karriärmöjligheter. 
Genom att vara ständigt tillgänglig förbättrar han sina möjligheter 
i arbetslivet, som han själv uppfattar det. Tidigare i samma inter-
vju säger den här personen att chefen inte förväntar sig att han ska 
vara tillgänglig utanför arbetstid. Precis som siffrorna i bild 5 visar, 
så finns det en skillnad mellan arbetsgivares förväntningar och det 
arbetssätt intervjupersonen väljer. Samtidigt visar bild 6 att tillgäng-
ligheten är radikalt högre där chefen förväntar sig tillgänglighet än 
där hon/han inte gör det, så chefens inställning har uppenbarligen 
också stor betydelse. Sammantaget visar resultaten att både perso-
nens egen inställning och chefens förväntningar påverkar graden av 
faktisk tillgänglighet. 

Resultaten bekräftar behovet av ett långsiktigt och intensivt arbete för 
en utökad balans i arbetslivet. Unionen arbetar med det här på olika 
sätt, bland annat genom att påverka fler arbetsplatser att utveckla 
policys kring tillgänglighet så att arbetsgivare och arbetstagare ska 
vara överens om vad som gäller. I föreliggande internationella studie 
ställdes frågan om det finns någon policy som reglerar tillgänglighet 
utanför ordinarie arbetstid.  

Sverige och Tyskland har lägst antal svarande med tillgänglig-
hetspolicy

Har ni någon policy på din arbetsplats som reglerar tillgänglighet utanför ordina-
rie arbetstid?

Bild 7: Tyskland och Sverige har lägst antal svarande som har en tillgänglighetspolicy på sin 
arbetsplats

Tillsammans med Tyskland så har Sverige lägst antal svarande som 
uppger att de har en tillgänglighetspolicy på arbetsplatsen. I Sverige 
svarar 16 procent ja och i Tyskland är siffran 15 procent. Högsta siff-
ran har Nederländerna, där 38 procent svarar ja på frågan om det 
finns en tillgänglighetspolicy. 
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Hur ser det ut om vi jämför hur man uppger att det finns en till-
gänglighetspolicy utifrån ett könsperspektiv? Vad uppger män och 
kvinnor?

Stora skillnader i hur män och kvinnor uppger att det finns en 
tillgänglighetspolicy 

Andel med policy

 

Bild 8: 14 procentenheter fler män än kvinnor i Nederländerna uppger att det finns en tillgäng-
lighetspolicy på deras arbetsplats

Diagrammet i bild åtta visar på stora skillnader mellan män och 
kvinnor i hur man uppger att det finns en tillgänglighetspolicy på 
arbetsplatsen. I samtliga länder är det fler män än kvinnor som upp-
ger detta. Även skillnaden mellan länderna är stor. 20 procent av 
männen i Sverige svarar att det finns en tillgänglighetspolicy, medan 
siffran för män i Nederländerna är 44 procent. I Sverige är det bara 
11 procent av de svarande kvinnorna som uppger att det finns en till-
gänglighetspolicy, medan 30 procent av kvinnorna i Nederländerna 
uppger detta. Utifrån det befintliga materialet kan vi inte förklara 
vad de stora skillnaderna mellan män och kvinnor beror på, men 
det är ett viktigt perspektiv som behöver lyftas i framtida undersök-
ningar. 

Hur ser det ut om man jämför svaren ur ett positionsperspektiv? Hur 
svarar chefer och icke chefer?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sverige Storbritannien Tyskland Frankrike Nederländerna

Andel med policy

Man Kvinna



15

Positionen har betydelse för hur man uppger tillgång till en 
tillgänglighetspolicy

Andel med policy

Bild 9: Positionen chef eller inte chef har stor betydelse för hur man uppger att det finns en 
tillgänglighetspolicy på arbetsplatsen.

Position (chef) har betydelse för svaren här. I alla länder utom Sve-
rige så är antalet chefer som svarar att det finns en policy högre än 
de som inte är chef uppger. Vi ser också att det är stora skillnader 
mellan chef respektive icke chef både mellan länderna och inom res-
pektive land, i hur man uppger att man har en policy. 

Det här kan kopplas till vikten av en fungerande kommunikation. 
Personer med positionen chef uppger att det finns en policy i högre 
grad än övriga svaranden. Därför är det rimligt att anta att en policy 
faktiskt finns, men att den inte har kommunicerats tillräckligt väl för 
att kunna förankras i vardagspraktiken. Utvecklingen av tillgänglig-
hetspolicys handlar inte bara om att göra själva policyn, utan också 
om att implementera den i arbetsplatskulturen så att arbetstagare har 
en god kännedom om den. En god och tillitsfull kommunikation är 
en central aspekt i utvecklingen av en god balans i arbetslivet. Resul-
tatet i diagrammet ovan visar att det här arbetet behöver förbättras 
i samtliga av de fem studerade länderna. Sverige särskiljer sig dock 
genom att vara det enda landet där något fler icke chefer än chefer 
svarar att det finns en tillgänglighetspolicy. Skillnaden mellan chefer 
och icke chefer i Sverige är så liten, att det inte går att med säkerhet 
hävda att kommunikationen fungerar bättre i det här landet, än i de 
andra.  

Balans i arbetslivet har en konkret aspekt, men det handlar också om 
upplevelse. Hur upplever de svarande sin balans i arbetslivet?
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Upplevelse av balans i arbetslivet

Mer än hälften upplever en bra balans i arbetslivet

Jag upplever att jag har en bra balans mellan arbetstid och fritid

Bild 10: Små skillnader mellan länderna i upplevd balans i arbetslivet 

Skillnaderna mellan länderna i upplevd balans är små, mellan 53 
procent i Storbritannien och 60 procent i Nederländerna. Detsamma 
gäller skillnaderna mellan länderna i hur många som inte håller med 
om att de har en bra balans mellan arbete och fritid. Lägst är siffran i 
Nederländerna medan Frankrike har den högsta siffran. Sammanta-
get är upplevelsen av balans i arbetslivet likartad mellan de studerade 
fem länderna. 

Eftersom Unionen anser att det är viktigt att utveckla tillgänglighets-
policys i arbetslivet så har vi jämfört förekomsten av policys med 
upplevd balans i arbetslivet.  Det är inte bara konkreta och reella fak-
torer som påverkar balansen i arbetslivet. Individens egen upplevelse 
påverkar i allra högsta grad, kanske till och med mer än den kon-
kreta tillgängligheten gör? Nedan redovisas upplevd balans i relation 
till förekomsten av tillgänglighetspolicys.  
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Tillgänglighetspolicys fungerar men måste utvecklas vidare

Andel som upplever att de har balans mellan arbetstid och fritid

 

Bild 11: Den upplevda balansen är högre i verksamheter där det finns en tillgänglighetspolicy.

Unionen vill:

Att samtliga arbetsplatser med tjänstemän i det gränslösa 
arbetslivet har regler och riktlinjer, en så kallad tillgänglig-
hetspolicy, för att säkerställa att tjänstemännen har goda möj-
ligheter till en ostörd fritid och obrutna viloperioder (Unio-
nen, 2013: 7).

Citatet är från en av Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv, och 
det belyser den stora vikt förbundet lägger vid utverkande av till-
gänglighetspolicys för tjänstemän. Diagrammet i bild 11 visar att 
förekomsten av tillgänglighetspolicys har betydelse för hur man 
upplever balans i sitt arbetsliv. I alla fem länderna upplever fler en 
god balans där det finns en sådan policy, än där det inte finns någon. 
Skillnaderna i upplevd balans varierar dock mellan länderna. Det 
rör sig mellan 2 procent i Frankrike (marginellt) och 12 procent i 
Storbritannien. Även om resultatet stödjer Unionens arbete med 
utvecklingen av tillgänglighetspolicys, så framgår det också att det 
här arbetet måste fortsätta. Tjänstemäns upplevda balans i arbetsli-
vet kan och behöver förbättras. 

Det är väsentligt att vara öppen för en mångfald av komplexa fakto-
rer när man studerar balans i arbetslivet. Ett perspektiv att studera är 
själva upplevelsen av det, medan ett annat är dess betydelse för fler 
än personen som balanserar sitt arbetsliv.  Även detta undersöktes i 
enkäten.
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betydelser av gränslöshet  
i arbetslivet

Vi lever alla i olika sammanhang där vi samspelar med många olika 
människor. Det kan vara arbetskamrater, vänner, familj eller andra. 
Därför är det ett rimligt antagande att för varje person som har otyd-
liga gränser så påverkas fler än just den personen av gränslösheten. 
Det här perspektivet behöver uppmärksammas i högre grad än vad 
som har gjorts tidigare. Således ställdes en fråga om det i enkäten. 
Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan de studerade 
länderna, i hur man ser på otydliga gränser som drabbar fler än per-
sonen som jobbar gränslöst.

Stora skillnader i påverkan av otydliga gränser på fler än den 
svarande

Jag har otydliga gränser mellan mitt arbetsliv och privatliv som drabbar fler än 
mig själv

 

Bild 12: I Storbritannien, Tyskland och Frankrike tycker flest att de har otydliga gränser i arbets-
livet, som drabbar fler än dem själva. 

De fem länderna kan fördelas i två grupper, som skiljer sig åt ganska 
markant. Sverige och Nederländerna har lägst antal som tycker att 
man har otydliga gränser som påverkar även andra. För Sverige är 
siffran 15 procent och för Nederländerna 18 procent. Det är tio pro-
centenheter lägre än Frankrike och Tyskland som båda har 28 pro-
cent. I Storbritannien är det 29 procent som instämmer i påståendet. 
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Självklart påverkar otydliga gränser gränsöverskridaren själv på 
många olika sätt. Positiva aspekter är att man lättare kan få en bra 
balans i arbetslivet, medan negativa effekter är att man riskerar att 
arbeta för mycket och för länge, vilket kan leda till ohälsa. Psyko-
sociala svårigheter i arbetsmiljön kan ta sig olika uttryck, men van-
liga konsekvenser är att människor känner sig stressade, har svårt 
att sova och har koncentrationssvårigheter. Enligt Theorells modell 
så finns det också en koppling mellan stress och kontroll. I enkäten 
ställdes en fråga om detta.

Kontrollrelaterad stress är ett problem i alla fem studerade 
länder, men i olika grad

Jag känner mig ofta stressad för att jag inte har kontroll över mina arbetsuppgifter

Bild 13: Drygt en femtedel av de svarande i Sverige är stressade på grund av att de inte har 
kontroll över sina arbetsuppgifter.

Resultaten visar på skillnader mellan länderna vad gäller stress som 
är relaterad till brist på kontroll, men siffrorna visar att det här är ett 
problem i alla de studerade länderna. Frankrike och Storbritannien 
har det högsta antalet (29 respektive 31 procent) som ofta upplever 
stress på grund av bristande kontroll över arbetsuppgifter, medan 
siffran för Nederländerna är 16 procent och för Tyskland 20 pro-
cent. I Sverige är siffran 22 procent. Det är allvarligt att många har så 
liten kontroll över sina arbetsuppgifter att det leder till stress, efter-
som känslan av kontroll är direkt relaterat till hälsa, enligt Theorells 
modell. Det här är generella siffror. Vilket resultat får man när man 
studerar det här ur ett könsperspektiv? 
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Inte så stora skillnader mellan könen i upplevd  
kontrollrelaterad stress 

Andel som känner stress för att man inte har kontoll över sina arbetsuppgifter

 

Bild 14: Skillnaderna mellan könen vad gäller stress i relation till kontroll är inte så stora, men 
det är stora skillnader mellan länderna.

Sverige är det enda av de undersökta länderna där kvinnor känner 
kontrollrelaterad stress i en högre grad än män gör. Vidare är skill-
naden mellan män och kvinnor marginellt större i Sverige än det är i 
Tyskland och Nederländerna (7 respektive 5 procentenheter). I Stor-
britannien är siffran 2,5 procentenheter och Frankrike är det ingen 
skillnad alls (mindre än en procent). Skillnaderna mellan män och 
kvinnor inom respektive länder är således små. Däremot är det stora 
skillnader för män och kvinnor när länderna jämförs med varandra. 
För kvinnor i Nederländerna är siffran 14 procent, medan den är 29 
procent för kvinnor i Storbritannien och Frankrike. Även för män är 
skillnaderna mellan länderna stora, mellan 19 procent i Sverige och 
Nederländerna till 32 procent för Storbritannien. I Frankrike är siff-
ran för män som känner kontrollrelaterad stress 30 procent. 

Vi har också jämfört den här frågan ur ett positionsperspektiv, om 
man är chef eller inte. 
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Chefer känner mer kontrollrelaterad stress än icke chefer gör

Andel som känner stress för att man inte har kontroll över sina arbetsuppgifter

 

Bild 15: I samtliga länder känner chefer mer stress på grund av bristande kontroll över arbets-
uppgifter än vad personer som inte är chefer gör.

Om man är chef eller inte har betydelse för nivån av stress som beror 
på bristande kontroll över arbetsuppgifter. Det gäller för samtliga av 
de studerade länderna, även om skillnaden mellan chef och icke chef 
är marginell i Frankrike. Det är också tämligen stora skillnader mel-
lan länderna. Bland chefer i Storbritannien är det 36 procent som 
upplever sådan stress (högsta siffran), medan siffran för chefer är 
lägst i Tyskland med 25 procent. Däremellan hamnar resultaten för 
Frankrike, Sverige och Nederländerna. 

Stress och bristande kontroll över arbetsuppgifter kan leda till ohälsa. 
I det här diagrammet ser vi att minst en fjärdedel av de svarande che-
ferna har en sådan arbetssituation. Det är viktigt att de här resultaten 
inte stannar vid en tanke att: ”jaha, det där låter ju inte bra”, utan att 
det leder till arbetssätt som kan minska de stressrelaterade siffrorna. 
Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv kan praktiseras i det här 
arbetet. En bra riktlinje i sammanhanget är att cheferna ges goda för-
utsättningar att utveckla sitt ledarskap, och att de ges den kompetens 
de behöver för att hantera ett gränslöst arbetsliv. När man känner att 
kompetensen räcker till så ökar också känslan av kontroll. Därmed 
minskar kontrollrelaterad stress. Det handlar också om nivån av 
arbetsbelastning. Unionen vill att lag, kollektivavtal och arbetsgivare 
säkerställer att tjänstemän i det gränslösa arbetslivet har en rimlig 
arbetsbelastning. Minskad arbetsbelastning och ökad kompetensut-
veckling för chefer kan minska den omfattande stressen bland chefer 
(Unionen, 2013: 6,7). 

För personer som inte är chefer är den kontrollrelaterade stressen 
lägre än för chefer i samtliga länder. Här rör sig siffrorna mellan 29 
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procent (Frankrike) och 13 procent (Nederländerna). I de övriga 
länderna är siffrorna 25.5 procent för Storbritannien, 20 procent för 
Sverige och 17 procent för Tyskland.  Den största skillnaden mellan 
chef/inte chef finner vi i Nederländerna (13.5 procentenheters skill-
nad), medan Sverige och Tyskland har den lägsta skillnaden med 
8 procentenheter. Även om skillnaderna mellan länderna är stora, 
så visar siffrorna att problemen är tämligen omfattande i samtliga 
länder. Stress på grund av att man inte har kontroll över sitt arbete 
är vanligt även bland personer som inte är chefer. I Sverige är det en 
femtedel av de svarande tjänstemännen som känner en sådan stress, 
och i Frankrike är det nästan en tredjedel. Det behövs ett helhets-
grepp som inkluderar samtliga tjänstemän, för att komma tillrätta 
med problemen. Inrättande av ett nationellt oberoende centrum för 
arbetsmiljöforskning i Sverige skulle underlätta arbetet och förbättra 
situationen åtminstone för de svenska tjänstemännen.   

Bristande känsla av kontroll och stress kan leda till sömnsvårigheter 
eftersom det blir svårt att släppa tankarna på jobbet när man ska 
sova. Unionen har ställt frågan om man ofta har problem med söm-
nen på grund av att det är svårt att släppa tankarna på jobbet.

Det är stora skillnader mellan länderna i sömnproblem på 
grund av jobbet

Jag har ofta problem med sömnen på grund av att det är svårt att släppa tanken 
på mina arbetsuppgifter på fritiden

Bild 16: Sverige och Nederländerna har minst problem med sömnsvårigheter på grund av 
svårigheter att släppa tankarna på jobbet.

I Sverige är det 16 procent som instämmer i påståendet, medan siff-
ran för Nederländerna är 14 procent. I de övriga länderna är perso-
nerna som instämmer i påståendet betydligt fler med 31 procent för 
Frankrike, 29 procent för Storbritannien och 26 procent för Tysk-
land. Det är allvarligt att jobbet leder till sömnsvårigheter för så 
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många människor. Sömnen är en livsstilsfaktor i sig, som är kopplad 
till grundläggande återhämningsfunktioner och därmed till lång-
siktig hälsa, enligt läkaren Torbjörn Åkerstedt. Han menar också att 
sömnen påverkas negativt av en rad livsstilsfaktorer, där han bland 
annat nämner stress och nattarbete (Åkerstedt, 2010: 2027).  

Unionen har också jämfört svårigheter med sömnen på grund av 
man inte kan släppa tankarna på jobbet ur ett könsperspektiv.

Mindre skillnader mellan könen än mellan länder vad gäller 
sömnproblem

Andel som ofta har problem med sömnen på grund av svårigheter att släppa 
tankar på sina arbetsuppgifter när de är lediga

Bild 17: Sverige är det enda av de studerade länderna där kvinnor har mer sömnproblem än 
män, på grund av tankar på jobbet.

Resultaten visar att skillnader mellan länderna är större än skillna-
der mellan könen i respektive land, vad gäller sömnsvårigheter rela-
terat till tankar på jobbet. Den största skillnaden mellan länder är 
17 procentenheter (Nederländerna versus Frankrike) medan största 
skillnaden mellan könen är 6 procentenheter (Sverige). Det tycks ha 
större betydelse vilket land man bor i än vilket kön man tillhör om 
man har sömnsvårigheter relaterat till tankar på jobbet. Lägg märke 
till att Sverige skiljer sig från de övriga länderna ur ett könsperspek-
tiv, eftersom det är det enda landet där kvinnor har mer sömnsvå-
righeter än män har, på grund av svårigheter att släppa tankar på 
jobbet. 

Hur ser det då ut när man jämför de här resultaten ur ett positions-
perspektiv? Vilken betydelse har det om man är chef eller inte?
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Chef eller inte chef har stor betydelse för nivån av sömnsvå-
righeter på grund av jobbet

Andel som ofta har problem med sömnen på grund av att det är svårt att släppa 
tanken på sina arbetsuppgifter på fritiden

Bild 18: Minst en femtedel av de svarande cheferna har sömnsvårigheter på grund av att de 
inte kan släppa tankarna på jobbet.

Resultaten visar att positionen, chef eller inte chef, har större bety-
delse för sömnproblem på grund av svårigheter att släppa tankarna 
på jobbet än kön har. Största skillnaden ur ett könsperspektiv inom 
respektive land var 6 procentenheter (Sverige), medan den största 
siffran ur ett positionsperspektiv (chef eller inte chef) är 19 procent-
enheter (Storbritannien). Skillnaderna är också stora mellan chefer 
i olika länder, från 22 procentenheter (Sverige) och 43 procentenhe-
ter (Frankrike). Även för icke chefer är skillnaderna mellan länderna 
stora, mellan 10 procentenheter för Nederländerna och 28 procent-
enheter för Frankrike. 

Påverkan på sömnen är en konsekvens när det är svårt att släppa tan-
karna på jobbet. En annan konsekvens kan vara svårigheter att vara 
helt mentalt närvarande när man befinner sig på jobbet, respektive i 
privatlivet. I enkäten ställdes frågan om den svarandes arbetsuppgif-
ter alltför ofta upptar tankarna på fritiden, och omvänt, om tankar på 
privatlivet alltför ofta upptar tankarna när man jobbar. 
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Tankar på jobbet när man är ledig är ett utbrett problem

Mina arbetsuppgifter upptar alltför ofta mina tankar på fritiden

Bild 19: En tredjedel av de svarande i Tyskland, Frankrike och Storbritannien uppger att arbets-
uppgifter allt för ofta upptar tankarna på fritiden.

Det är viktigt att få kunskap om hur det ser ut med den mentala 
närvaron för individer i arbetslivet, såväl som i privatlivet, eftersom 
detta är kopplat till stress och därmed även till hälsa på både kort och 
på lång sikt. Förutom de rent mänskliga aspekterna av sjukdom så är 
det också ekonomiskt kostsamt för både arbetsgivare och samhället. 
Professor Bengt Arnetz har gjort en forskningssammanställning, där 
han bland annat skriver att:

Företag och organisationer drabbas av ohälsosam stress i termer 
av Sjuk närvaro eller Närvaro-ohälsa. Medarbetarna är på jobbet 
fysiskt men inte mentalt (förf. betoning). Indirekta kostnader för 
stress i företag, t ex sänkt produktivitet och kvalitet, ökad skaderisk 
och frånvaro samt personalomsättning, beräknas kosta cirka 5 % av 
omsättningen. Stress berör således inte enbart den enskilde medar-
betaren och dennes sociala nätverk. Stressen leder också till sämre 
verksamhetsresultat (Arnetz, s 4,5).

Arnetz definierar mental frånvaro som att man är på jobbet fysiskt, 
men att man samtidigt är mer eller mindre frånvarande mentalt. Det 
innebär att man inte engagerar sig fullt ut i arbetet och i arbetspro-
cesser. Omvänt så är det också viktigt att man kan släppa tankarna 
på arbetet under sin fritid. Då behöver vi vara lediga och koppla 
bort jobbet. Det är då vi har möjlighet att ladda våra batterier och 
återhämta oss. Diagrammet i bild 19 visar att det här är ett omfat-
tande problem i samtliga av de studerade länderna. Nederländerna 
har lägst antal som instämmer i att arbetsuppgifter alltför ofta upptar 
tankarna på fritiden (23 procent). I Sverige är siffran 28 procent. I 
Storbritannien, Frankrike och Tyskland har 35 och 36 procent svårt 
att släppa tankar på jobbet när de är lediga. 
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Det finns stora besparingar att hämta genom ett preventivt arbets-
miljöarbete, vilket Arnetz beräkningar ovan visar. Balans i arbetsli-
vet är en viktig aspekt i det arbetet. Hur ser det då ut om man jämför 
resultaten ur ett könsperspektiv?

Större skillnad mellan länder än mellan könen i hur man kan 
släppa jobbtankar på fritiden

Andel som anser att arbetsuppgifter alltför ofta upptar deras tankar på fritiden

Bild 20: Sverige är det enda landet där arbetsuppgifter alltför ofta upptar tankarna på fritiden i 
en högre grad för kvinnor än för män.

Resultaten visar att kön inte har så stor betydelse för hur tankar på 
arbetsuppgifterna upptar fritiden. Det gäller för samtliga fem län-
der. Däremot är det stora skillnader mellan länderna i hur man kan 
släppa tankarna på arbetsuppgifter när man är ledig. För kvinnor 
är skillnaden mellan 20 procent (Nederländerna) och 35 procent 
(Frankrike). För män är skillnaderna mellan 25 procent (Sverige) 
och 38 procent (Frankrike). 

Återigen utmärker sig Sverige, både genom att ha den största skill-
naden mellan könen (8 procent), och genom att vara det enda landet 
där kvinnor har större svårigheter att släppa tankarna på jobbet än 
vad män har.

Hur ser det ut när man studerar det här ur ett positionsperspektiv? 
Vilken betydelse har det om man är chef eller inte chef?
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Stor skillnad mellan chefer och icke chefer i nivå av jobbtankar 
på fritiden

Andel som anser att arbetsuppgifter alltför ofta upptar deras tankar på fritiden

Bild 21: Över 40 procent av cheferna i fyra av de fem länderna anser att arbetsuppgifter allt för 
ofta upptar deras tankar på fritiden.

För chefer i de olika länderna är skillnaderna ganska små i om arbets-
uppgifter alltför ofta upptar tankarna på fritiden. Sverige, Tyskland, 
Storbritannien och Frankrike ligger alla mellan 44 och 47 procent. 
Nederländerna har en lägre siffra med 36 procent. Skillnaderna är 
dock större för icke chefer i de olika länderna, från 17 procent för 
Nederländerna till 33 procent för Frankrike. Sverige och Storbritan-
nien hamnar på 24 procent, medan Tyskland ligger på 30 procent. I 
samtliga länder är det betydligt vanligare att arbetsuppgifter alltför 
ofta upptar tankarna på fritiden för chefer, än det är för icke chefer. 
Resultaten visar att position är en betydelsefull faktor för hur man 
kan vara ledig i tanken på sin fritid. 

I mycket av den litteratur som finns fokuseras svårigheter att vara 
ledig, och att kunna släppa jobbet på fritiden. I ett balanserat arbets-
liv, och i linje med Arnetz resonemang om mental närvaro, så är det 
också viktigt att man klarar att släppa tankarna på sitt privatliv när 
man jobbar. Hur ser det ut med det bland de svarande i den här stu-
dien?
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Färre tycker att privatlivet alltför ofta upptar tankarna när man 
jobbar, än vice versa

Mitt privatliv upptar alltför ofta mina tankar när jag jobbar

 

Bild 22: Mellan 10 procent (Sverige) och 23 procent (Storbritannien) tycker privatlivet alltför 
ofta upptar tankarna när de jobbar.  

I Nederländerna och Sverige är det minst antal svarande som har 
problem med att släppa tankar på privatlivet när de jobbar (13 och 10 
procent som instämmer i påståendet). I Frankrike och Tyskland är 
siffrorna 19 respektive 18 procent, medan Storbritannien ligger högst 
med 23 procent. Det ska jämföras med 23-36 procent som uppger att 
arbetsuppgifter alltför ofta upptar tankarna när de är lediga. Det är 
vanligare att tankar på arbetsuppgifter alltför ofta upptar fritiden, än 
det är att tankar på privatlivet upptar arbetstid. Det här gäller gene-
rellt, men hur ser det ut ur ett könsperspektiv?

Små skillnader mellan könen, men större skillnad mellan länder 
i hur mycket privatlivet upptar tankarna när man jobbar

Andel som anser att privatlivet alltför ofta upptar tankarna på jobbet

 

Bild 23: Sverige har lägst antal män och kvinnor som upplever att privatlivet alltför ofta upptar 
tankarna när de jobbar
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När man jämför resultaten ur ett könsperspektiv så ser man att det 
inte är några större skillnader mellan könen inom de respektive län-
derna i hur man kan släppa tankarna på privatlivet när man jobbar. 
Största skillnaden mellan könen i respektive land finner man i Tysk-
land (7 procentenheter), och den minsta skillnaden har Frankrike (2 
procentenheter). Däremot är skillnaderna mellan länderna ganska 
stora. För kvinnor i Sverige är siffran 7 procent, medan den ligger 
på 25 procent av kvinnor i Storbritannien som tycker det är svårt att 
koppla bort tankar på privatlivet när hon jobbar. För män är skill-
naden betydligt mindre, mellan 13 procent (Sverige) och 22 procent 
(Tyskland och Storbritannien). Det tycks som att landet man bor i 
har större betydelse för kvinnor än vad det har för män, när det gäller 
hur man kan släppa tankarna på privatlivet när man jobbar. 

Även den här frågan har studerats utifrån perspektivet chef eller inte 
chef. 

Större skillnader mellan länder än mellan chef/icke chef hur 
man kan släppa tankarna på privatlivet när man jobbar

Andel som anser att privatlivet alltför ofta upptar tankarna på jobbet

 

Bild 24: Sverige har lägst antal chefer som tycker att privatlivet alltför ofta upptar deras tankar 
när de jobbar. Bland icke chefer har Sverige och Nederländerna lägst antal.

I Storbritannien, Frankrike och Nederländerna är det 7 procenten-
heter fler chefer än icke chefer som svarar att man har svårt att släppa 
tankarna på privatlivet när man jobbar. I Sverige och Tyskland är 
skillnaden nere på 3 procentenheters skillnad mellan chef och icke 
chef. Sverige är det enda landet där något fler icke chefer än chefer 
har de här problemen. Vi ser att skillnaderna mellan chefer och icke 
chefer inte är så stora, och att det har större betydelse vilket land man 
bor i än vilken position man har. 
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Bland chefer i Sverige är det 8 procent som har svårt att släppa tan-
karna på privatlivet när de jobbar, medan siffran för chefer i Storbri-
tannien är 27 procent, alltså hela 19 procentenheter mer. Skillnaden 
för icke chefer i de olika länderna är mindre. Det rör sig mellan 11 
procent för Sverige och 20 procent för Storbritannien. Det har såle-
des större betydelse för chefer än det har för icke chefer vilket land 
man bor i, i relation till hur man kan släppa tankarna på privatlivet 
när man jobbar. 

Ett sätt som arbetsgivare kan underlätta för anställda att få en god 
balans i arbetslivet är att vara tydlig med vilka krav man har, och 
givetvis också att kraven är anpassade till arbetsbelastningen. I enkä-
ten ställdes frågor om detta. 
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tydlighet och krav

Majoriteten tycker att arbetsgivarens krav på arbetsinsatser 
är tydliga

Arbetsgivarens krav på mina arbetsinsatser är tydliga

Bild 25: Drygt en femtedel av de svarande i Sverige instämmer inte i att arbetsgivarens krav på 
arbetsinsatser är tydliga.

Diagrammet visar att Sverige är det land där arbetsgivares tydlig-
het på krav är lägst med 57 procent. Det är en markant skillnad i 
förhållande till de övriga länderna, där siffrorna är mellan 65 och 73 
procent. Störst är skillnaden mellan Sverige och Storbritannien. Sve-
rige skiljer sig också i antal som inte håller med om påståendet, och 
alltså signalerar direkt otydlighet från arbetsgivare. Här är siffran 22 
procent. För de övriga länderna är siffran 12 procent för Frankrike 
och Nederländerna, 10 procent för Tyskland och 8 procent för Stor-
britannien. 

Tydlighet i krav från arbetsgivare är mycket viktigt, eftersom det 
klargör vad som förväntas av den anställda. Med en sådan tydlighet 
underlättas planering och strukturering av det egna arbetet, och man 
vet också vad man förväntas prestera. Det måste betonas att krav från 
arbetsgivare inte är (eller får vara) detsamma som dåligt inflytande 
för de anställda. Det handlar om att skapa en tydlig kommunikation 
kring mål och processer, så att den enskilde arbetstagaren vet vad 
man strävar efter och därför kan skapa sitt eget ”hur”, det vill säga 
få ett ökat inflytande över sitt eget arbetsliv. Arbetsgivaren måste 
vara tydlig med kravställningar, men det ska ske på ett sätt som ökar 
arbetstagarens kontroll och inflytande. Syftet måste vara att skapa en 
arbetsprocess som gynnar den anställdas arbete och arbetsinsatser, 
och därmed även gynnar arbetsgivaren genom förbättrade resultat.
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Förutom otydlighet i arbetsgivares krav så kan också krav som är 
dåligt anpassade till arbetsbelastning leda till stress och ohälsa. Hur 
ser det ut med det i studiens resultat?

Stora skillnader mellan länderna i hur arbetsgivarens krav 
anpassas till arbetsbelastning

Arbetsgivarens krav på mina arbetsinsatser är anpassade till min arbets- 
belastning

Bild 26: Sverige har flest antal svarande som inte instämmer i att arbetsgivaren anpassar 
kraven till arbetsbelastningen 

När det gäller hur arbetsgivares krav anpassas till arbetsuppgifter så 
visar resultaten på stora skillnader mellan länderna. I Nederländerna 
är det 44 procent av de svarande som instämmer i påståendet att 
arbetsgivarens krav på arbetsinsatser är anpassade till arbetsbelast-
ningen, medan siffran för Storbritannien är 62 procent. I Sverige, 
Frankrike och Tyskland är det runt hälften som instämmer i påstå-
endet. Sverige har de högsta antal svarande, 24 procent, som inte 
håller med om påståendet. Lägst antal som inte håller med om påstå-
endet finner vi i Storbritannien (13 procent). 

Det är allvarligt att så många som en fjärdedel av de svarande i Sve-
rige inte instämmer i påståendet, eftersom det är viktigt att kraven 
anpassas till den arbetsbelastning man har. Om kraven är för höga 
så finns det risk för ohälsa. Eftersom Sverige också är det land där 
arbetsgivare är minst tydliga med kraven så blir detta extra allvarligt. 
Otydlighet och dålig anpassning av kraven till den faktiska arbets-
belastningen kan leda till att den enskilda arbetstagaren inte vet vad 
som gäller och på grund av arbetsbelastningen inte ges möjlighet att 
skapa sitt eget ”hur”; hur genomför jag mina uppgifter på bästa sätt? 
Otydlighet i kombination med dålig anpassning av krav till arbets-
belastningen kan leda till stress. Även i Tyskland, Nederländerna och 
Frankrike är det många, runt en femtedel, som anser att arbetsgiva-
ren inte anpassar sina krav till arbetsbelastningen.

Vidare är stöd från omgivningen, på jobbet så väl som i den privata 
sfären, en viktig faktor för ett bra och hållbart arbetsliv. Hur ser det 
ut med det?
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stöd från omgivningen

I tre av de fem länderna får omkring hälften stöd från chefer/
kollegor för att privatlivet ska fungera bra.

Jag får stöd av chefer och kollegor för att mitt privata liv ska fungera bra

 

Bild 27: Stöd från chefer och kollegor för att privatlivet ska fungera bra är högst i Sverige och 
lägst i Frankrike.

En förutsättning för en god hälsa i arbetslivet är att man får stöd 
från sin omgivning för att balansen mellan arbetsliv och privatliv ska 
fungera. Diagrammet visar att det är stor skillnad mellan högsta och 
lägsta stödnivå. I Sverige är det stödet högst (66 procent) medan det 
är lägst i Frankrike (43 procent). I Storbritannien, Nederländerna 
och Tyskland är det omkring hälften som får ett sådant stöd. Det 
här låter ganska bra, men när man vänder på perspektivet och stu-
derar hur många som svarar att man inte får stöd från chefer och 
kollegor så ser man att stödet behöver förbättras. I Sverige är det 18 
procent av de svarande som inte får ett sådant stöd, och i Frankrike 
är siffran 31 procent. I Tyskland och Nederländerna är det 25 och 22 
procent av de svarande som saknar stöd från chefer och kollegor för 
att privatlivet ska fungera bra. I Storbritannien är det 23 procent som 
inte får stöd från chefer och kollegor. Sammantaget ser vi att många 
får ett bra stöd, men vi ser också att det är många som inte får det. 
Därför behöver det arbetet förbättras. Det gäller för samtliga av de 
studerade länderna. 

Utöver att studera hur det generella stödet från chefer och kollegor 
ser ut, så har Unionen jämfört detta ur ett könsperspektiv.
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Land har större betydelse än kön vad gäller stöd för att  
privatlivet ska fungera bra.

Andel som anser att de får stöd av chefer och kollegor för att privatlivet ska 
fungera bra

 

Bild 28: I Frankrike får betydligt fler män än kvinnor stöd från chefer och kollegor för att privatli-
vet ska fungera bra.

Skillnaden mellan könen är ganska små i vilket stöd man får inom 
de respektive länderna, med undantag från Frankrike där män får 
13 procentenheters mer stöd för att privatlivet ska fungera än vad 
kvinnor får. I de övriga länderna är skillnaden mellan könen 2 till 4 
procentenheter. När vi jämför stödet i de olika länderna för kvinnor 
respektive män så ser vi stora skillnader. Lägst är stödet för kvinnor 
i Frankrike (38 procent) medan det är högst i Sverige (67 procent). 
För män är stödet lägst i Nederländerna (46 procent), medan det är 
högst i Sverige (65 procent). Sammantaget ser vi att könstillhörighe-
ten har stor betydelse när man jämför de studerade länderna, men 
liten betydelse inom respektive land. 

Hur ser stödet från chefer och kollegor för ett fungerande privatliv 
ut om vi jämför position och land? Har det betydelse om man är chef 
eller inte chef?
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Det är större variationer mellan länderna för icke chefer än det 
är för chefer

Andel som anser att de får stöd av chefer och kollegor för att privatlivet ska 
fungera bra

Bild 29: I Sverige får icke chefer mer stöd för att privatlivet ska fungera bra. I Frankrike får 
chefer med stöd.

Diagrammet ovan visar att det stöd man får påverkas både av posi-
tion och av vilket land man bor i. För chefer har det mindre betydelse 
vilket land man bor i, än det har för icke chefer. Lägst är stödet för 
chefer i Nederländerna (46 procent), medan det är högst i Frankrike 
(57 procent). I de övriga länderna är stödet för chefer 56 procent i 
Sverige, 55 procent i Storbritannien och 50 procent i Tyskland. Skill-
naderna mellan länderna är således som mest 11 procentenheter. 

För icke chefer är skillnaden betydligt större. Det rör sig mellan 39 
procentenheter i Frankrike och 68 procent i Sverige, vilket gör en 
skillnad på hela 29 procentenheter mellan de här två länderna. I 
de övriga tre länderna är stödet till icke chefer tämligen lika med 
45 procent i Storbritannien, 48 procent i Tyskland och 49 procent i 
Nederländerna.  

När vi jämför stödet för att privatlivet ska fungera bra inom respek-
tive land så ser vi att Frankrike har den största skillnaden i stöd mel-
lan chef (57 procent) och medarbetare (39 procent). Det skiljer hela 
18 procentenheter mellan positionerna i det här landet. Det kan jäm-
föras med Storbritannien där siffrorna för chefer hamnar på 55 pro-
cent och för icke chefer på 45 procent. I de här två länderna är stödet 
till chefer betydligt högre än det är till icke chefer. I Sverige är bilden 
omvänd.  Även här är skillnaderna tämligen stora, men det är icke 
chefer som får högst stöd (68 procent) medan siffran för chefer är 56 
procent. Även i Nederländerna får icke chefer högre stöd än chefer, 
men där är skillnaden marginell, bara 3 procentenheter. I Tyskland 
är skillnaderna i stöd till chef respektive icke chef liten, bara 2 pro-
centenheter till chefers fördel. 
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Balans i arbetslivet berör dock inte bara yrkeslivet, utan också det 
privata livet. Om man inte får stöd från sin omgivning i privatlivet 
för att arbetet ska fungera bra så finns det risk för stress, slitningar 
och negativa känslor som dåligt samvete. Därför är det viktigt att 
undersöka hur det stödet ser ut för de svarande.  

Drygt hälften av de svarande får stöd i privatlivet för att ar-
betslivet ska fungera bra 

Jag får stöd från personer i mitt privatliv för att mitt arbetsliv ska fungera bra

 

Bild 30: Det är små skillnader mellan länderna i hur mycket stöd man får av personer i privatlivet 
för att arbetslivet ska fungera bra.

Diagrammet visar att drygt hälften av de svarande får stöd från per-
soner i privatlivet för att arbetslivet ska fungera bra. Störst är stödet 
i Frankrike (59 procent) medan det är lägst i Tyskland (50 procent). 
I Storbritannien och Sverige är siffran 54 procent, och i Nederlän-
derna 53 procent. 

Sverige har det högsta antalet, 23 procent, som inte har stöd från per-
soner i sitt privatliv för att arbetslivet ska fungera bra. Även i Tysk-
land är det många, 20 procent, som inte får det stödet. I de övriga 
länderna är siffrorna 17 procent för Nederländerna, 14 procent för 
Storbritannien och 13 procent för Frankrike. 

Det här är tämligen höga siffror som belyser ett problem att ta på 
allvar, eftersom det kan leda till stress, dåligt samvete och känsla av 
otillräcklighet hos personen som rör sig mellan arbetsliv och pri-
vatliv. Det måste dock vara extremt tydligt att det handlar om det 
privata livet, med betoning på privat. Ingen annan har rätt att ens 
komma med synpunkter, eftersom det handlar om respekt för män-
niskors personliga integritet. Samtidigt är det här ett perspektiv som 
man behöver uppmärksamma och som aktörer i arbetslivet är mer 
eller mindre tvungna att förhålla sig till, eftersom det med stor san-
nolikhet påverkar människors mående och insatser även i arbetsli-
vet. Unionen är medveten om att det här är svårt och mycket käns-
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ligt, men anser att insatser kan göras i arbetslivet som underlättar 
tjänstemäns möjlighet att hantera de här svårigheterna. Ett sätt är 
att organisationer utvecklar: ”Ett ledarskap som tydligt signalerar 
vad som förväntas av medarbetarna och som skapar förutsägbarhet, 
tydlighet, trygghet, tillit och rättvisa” (Unionen, 2013: 7). När den 
enskilde tjänstemannen ges den här typen av tydlighet i sitt arbetsliv 
så blir det också lättare att planera privatlivet. Man vet vad som gäl-
ler och kan kommunicera det till sina anhöriga, som kan lita på att 
det håller.  För att det här ska fungera praktiskt på arbetsplatserna 
behöver: ”cheferna ges goda förutsättningar att utveckla sitt ledar-
skap och ges den kompetens som krävs för att hantera en gränslös 
arbetsplats”(Unionen, 2013: 7). Organisationer som arbetar utifrån 
Unionens riktlinjer om ett gränslöst arbetsliv ger medarbetare en 
större tydlighet och trygghet i arbetslivet, vilket också kan bidra till 
en minskad privat stress. 

Unionens tidigare undersökningar har visat att könstillhörighet har 
betydelse för balansen i arbetslivet (se till exempel rapporten För-
äldravänligt arbetsliv). Hur mycket stöd får kvinnor och män av per-
soner i privatlivet för att arbetslivet ska fungera bra?

Vanligt att kvinnor får lite mer stöd än män får för att arbetsli-
vet ska fungera bra

Andel som anser att de får stöd från personer i privatlivet för att arbetslivet ska 
fungera bra

Bild 31: I fyra av de studerade länderna får fler kvinnor än män stöd av personer i sitt privata liv 
för att arbetslivet ska fungera bra.

I Sverige, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna får fler kvin-
nor än män stöd av personer i privatlivet för att arbetslivet ska fung-
era bra. I Tyskland och Storbritannien är skillnaden marginell. Den 
största skillnaden mellan stöd till män respektive kvinnor finner vi 
i Sverige och i Nederländerna. I Frankrike får fler män än kvinnor 
stöd av personer i privatlivet för att arbetslivet ska fungera bra. 
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Den största skillnaden mellan länder i stöd för män finner vi i 
Nederländerna (48 procent) respektive Frankrike (63 procent). För 
kvinnor är stödet lägst i Tyskland (51 procent) och högst i Sverige 
(60 procent). Skillnaderna mellan länderna är således något större 
för män än det är för kvinnor. 

Hur ser det ut när vi jämför betydelsen av position, chef eller inte 
chef, i de olika länderna?

Chefer får mer stöd än icke chefer får för att arbetslivet ska 
fungera bra

Andel som anser att de får stöd från personer i privatlivet för att arbetslivet ska 
fungera bra

 

Bild 32: Chefer i Frankrike och Nederländerna har det högsta stödet från personer i privatlivet 
för att arbetslivet ska fungera bra.

Diagrammet visar att det har betydelse om man är chef eller icke chef 
för stödet man får från människor i sitt privata liv för att arbetslivet 
ska fungera bra. I samtliga länder får chefer ett högre stöd än icke 
chefer får. Störst är skillnaden i Nederländerna, där 66 procent av 
cheferna får sådant stöd, medan siffran för icke chefer är 48 procent. 
Den minsta skillnaden mellan chef och icke chef finner vi i Frank-
rike där chefer hamnar på 64 procent och icke chefer på 57 procent. 
I Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Sverige får mellan 47 
och 52 procent av icke chefer stöd från personer i det privata livet, 
medan chefer i de här länderna hamnar mellan 56 procent (Tysk-
land) och 66 procent (Nederländerna). 

Sammantaget påverkar position vilket stöd de svarande får från 
människor i det privata livet. Det har också betydelse vilket land 
man bor i, men skillnaderna mellan länderna är inte så stora. 
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sammanfattning och slutsatser

Unionens syfte med undersökningen har varit att studera och jäm-
föra hur de svarande i de studerade länderna ser på sin arbetssitua-
tion och på sin balans i arbetslivet. Målgruppen var tjänstemän i pri-
vat sektor. Aspekter som har belysts i undersökningen är nivån av 
fasta arbetstider och tillgänglighet utanför dessa tidsramar. Vidare 
har vi undersökt relationen mellan faktisk och förväntad tillgänglig-
het i de olika länderna, samt förekomsten av tillgänglighetspolicys. 
I undersökningen har vi också relaterat upplevd balans i arbetslivet 
till förekomsten av tillgänglighetspolicys. Otydlighet i gränser mel-
lan arbetsliv och privatliv som drabbar fler än den svarande själv, 
samt svårigheter att släppa tankar på jobbet när man är hemma, och 
vice versa, har undersökts. Stöd från kollegor och chefer samt från 
personer i det privata livet ingick också i undersökningen. Vidare 
har vi undersökt hur de svarande tjänstemännen ser på arbetsrelate-
rade hälsofaktorer som stress, sömn och upplevd kontroll.

I samtliga fem länder uppgav en majoritet av de svarande att de har 
fasta ordinarie arbetstider. Antalet med fasta arbetstider är lägst i 
Sverige och Nederländerna och högst i Storbritannien och Frank-
rike, men skillnaderna mellan länderna är som mest 10 procenten-
heter. Det framgick också att majoriteten av de svarande är tillgäng-
liga för arbetsgivaren utanför arbetstid. Ett mönster framträdde som 
visade att tillgängligheten har ett ”antingen eller”; antingen jobbar 
man gränslöst eller så gör man inte det (eller åtminstone bara i liten 
omfattning). Resultaten visade också att män är tillgängliga utanför 
arbetstid i en högre grad än vad kvinnor är. Det är generellt i samtliga 
fem länder, men skillnaden är marginell i Tyskland. Det framgick 
också att chefer har en högre grad av tillgänglighet än icke chefer har. 
Den enskildes position (chef eller inte chef) har större betydelse för 
tillgängligheten, än vilket land man arbetar i. Det framgick också att 
graden av tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid är påverkat till en 
viss del av kön, och till en högre grad av position. 

Resultaten visade att de svarande generellt är tillgängliga för arbetet 
i en högre grad än deras arbetsgivare förväntar sig. Det gäller i alla 
fem länderna. Största skillnaden mellan faktisk och förväntad till-
gänglighet finns i Tyskland, medan Storbritannien har den minsta 
skillnaden. Det framkom också att tillgängligheten är radikalt högre 
där chefen förväntar sig tillgänglighet än där hon/han inte gör det, 
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så chefens inställning har uppenbarligen stor betydelse. Tolkningen 
av detta var att både personens egen inställning och chefens förvänt-
ningar på tillgänglighet påverkar nivån av faktisk tillgänglighet. 

Vidare undersöktes förekomsten av tillgänglighetspolicys i de olika 
länderna. Tyskland och Sverige har lägst antal svarande som uppgav 
att det finns en tillgänglighetspolicy på arbetsplatsen. Högsta siffran 
har Nederländerna. Materialet visade på stora skillnader mellan män 
och kvinnor i hur man uppger att det finns en tillgänglighetspolicy 
på arbetsplatsen. I samtliga länder är det fler män än kvinnor som 
uppger detta. Även skillnaden mellan länderna är stor. Utifrån det 
befintliga materialet kunde vi inte förklara vad de stora skillnaderna 
mellan män och kvinnor beror på, men det är ett viktigt perspektiv 
som behöver lyftas i framtida undersökningar. I alla länder utom i 
Sverige så är antalet chefer högre än antalet icke chefer som uppger 
att det finns en tillgänglighetspolicy. Det kopplades till vikten av en 
fungerande kommunikation, och att en policy måste kommuniceras 
på ett bra sätt. Skillnaden mellan chefer och icke chefer i Sverige är 
så liten, att det bedömdes svårt att med säkerhet påstå att kommuni-
kationen fungerar bättre i det här landet än i de andra.  

När det gällde upplevelsen av balans i arbetslivet var skillnaderna 
mellan länderna små. De varierade mellan 53 procent (Storbritan-
nien) och 60 procent (Nederländerna). Det framgick att den upp-
levda balansen är högre i verksamheter där det finns en tillgänglig-
hetspolicy, än där det inte finns. Det gäller för samtliga av de fem 
studerade länderna, men skillnaden var marginell i Frankrike.

När det gäller tydlighet i gränser så fördelade resultaten länderna i 
två grupper där Sverige och Nederländerna hade lägst antal (15 och 
18 procent) som tycker att man har otydliga gränser som påverkar 
även andra. I de övriga tre länderna tyckte 28 och 29 procent att de 
har otydliga gränser som även påverkar andra.  

Vidare undersöktes om de svarande upplever stress på grund av 
bristande kontroll över arbetsuppgifter. Resultaten visade att skill-
naderna mellan könen inte är så stora, men det är stora skillnader 
mellan länderna. Sverige utmärkte sig genom att vara det enda av de 
studerade länderna där kvinnor känner mer kontrollrelaterad stress 
än män. 

I samtliga av de studerade länderna känner chefer en större stress på 
grund av bristande kontroll än vad icke chefer gör. Skillnader mel-
lan länderna är stora för både chefer och icke chefer. Även om det 
finns skillnader mellan länderna så visar resultaten att kontrollrela-
terad stress är ett problem som måste tas på allvar. Detsamma gäller 
för sömnproblem som är relaterade till brist på kontroll. Även om 
skillnaderna mellan länderna var stora, mellan 14 och 31 procent, så 
speglar de ett generellt problem. Resultaten visade också att positio-
nen, chef eller inte chef har betydelse för sömnen i samtliga länder. 
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Vidare så har det undersökts hur man kan släppa tankarna på arbets-
uppgifter när man är ledig. Svårigheter att göra det visade sig vara 
ett utbrett och omfattande problem. Det är inte så stora skillnader 
mellan könen i respektive land, men skillnaderna mellan länder är 
större. För chefer är skillnaderna mellan länderna ganska små. Däre-
mot är position (chef eller inte chef) en betydelsefull faktor för om 
man kan vara ledig även i tanken på sin fritid. 

Omvänt så undersöktes hur man kan släppa tankarna på privatlivet 
när man jobbar. Det är små skillnader mellan könen inom respektive 
land, men större skillnad mellan länder i hur mycket privatlivet upp-
tar tankarna när man jobbar. Landet man bor i har större betydelse 
för kvinnor än vad det har för män. Skillnaderna mellan chefer och 
icke chefer inte är så stora. Det har större betydelse vilket land man 
bor i än vilken position man har. Skillnaden för icke chefer i de olika 
länderna är mindre än det är för chefer. Sammantaget visar resultatet 
att det är vanligare att tankar på arbetsuppgifter alltför ofta upptar 
fritiden, än det är att tankar på privatlivet upptar arbetstid.

Av de studerade länderna så är arbetsgivares tydlighet vad gäller krav 
lägst i Sverige. Det betonades att krav från arbetsgivare inte är (eller 
får vara) detsamma som dåligt inflytande för arbetstagare. Arbetsgi-
varen måste vara tydlig med kravställningar, men det ska ske på ett 
sätt som ökar arbetstagarens kontroll och inflytande. Vidare var det 
stora skillnader mellan länderna i hur arbetsgivares krav på arbets-
insatser anpassas till arbetsuppgifterna. En fjärdedel av de svarande i 
Sverige tyckte inte att arbetsgivarens krav är anpassade till arbetsbe-
lastningen. Högst var anpassningen i Storbritannien. 

Det framkom att det är stor skillnad mellan länderna i högsta och 
lägsta nivå av stöd man får från chefer och kollegor för att privatlivet 
ska fungera bra. I Sverige är stödet högst medan det är lägst i Frank-
rike. I de övriga länderna får omkring hälften ett sådant stöd. 

Skillnaden mellan könen är ganska små inom de respektive länderna 
i vilket stöd man får från chefer och kollegor för att privatlivet ska 
fungera bra, med undantag för Frankrike där män får 13 procent mer 
stöd än vad kvinnor får. Sammantaget har könstillhörigheten bety-
delse när man jämför de studerade länderna sinsemellan, men liten 
betydelse inom respektive land. Resultatet visade att stöd man får 
från chefer och kollegor för att privatlivet ska fungera bra påverkas 
både av position (chef eller inte chef) och av vilket land man bor i. 
Det är mindre skillnader i stöd till chefer mellan de olika länderna, 
än det är för medarbetare. 

Det undersöktes också hur de svarande får stöd av personer i sitt pri-
vata liv för att arbetet ska fungera bra. Drygt hälften av de svarande 
får sådant stöd. Sverige har det högsta antalet som inte har stöd från 
personer i sitt privatliv för att arbetslivet ska fungera bra. De höga 
siffrorna belyste ett problem att ta på allvar, men Unionen betonade 
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att det handlar om det privata livet, med tyngdpunkt på privat. Som 
ett förslag att minska pressen för den gränsöverskridande tjänste-
mannen föreslogs att organisationer utvecklar: ”Ett ledarskap som 
tydligt signalerar vad som förväntas av medarbetarna och som ska-
par förutsägbarhet, tydlighet, trygghet, tillit och rättvisa” (Unionen, 
2013: 7). När den enskilde tjänstemannen ges den här typen av tyd-
lighet i sitt arbetsliv så blir det också lättare att planera privatlivet. 
Vidare behöver: ”cheferna ges goda förutsättningar att utveckla sitt 
ledarskap och ges den kompetens som krävs för att hantera en gräns-
lös arbetsplats”(Unionen, 2013: 7).

I alla länder utom Frankrike får kvinnor högre stöd än män får av 
personer i sitt privata liv för att arbetslivet ska fungera bra, men det 
är bara i Sverige och Nederländerna som skillnaderna är signifikanta. 
Det framkom att chefer får ett högre sådant stöd än icke chefer får, i 
samtliga länder. Sammantaget framkom att position påverkar vilket 
stöd de svarande får från människor i det privata livet. Skillnaderna 
mellan länderna var tämligen små. 

Vilka slutsatser kan man dra av de här resultaten?

Slutsatser
Resultaten visar att gränslösheten i arbetslivet är mycket vanligt 
förekommande bland tjänstemän i de studerade länderna, och det 
finns ingenting som tyder på att den kommer att minska. Det är mer 
sannolikt att den kommer att öka, eftersom arbetslivet blir mer och 
mer globaliserat. Hur ska man, som exempel, hantera skillnader i 
tidszoner i multinationella koncerner och samtidigt upprätthålla en 
god balans i arbetslivet för tjänstemännen i exempelvis Australien 
respektive Europa? 

Gränslösheten i arbetslivet medför att alla berörda: regeringar, myn-
digheter, arbetsgivare, fackförbund och arbetstagare är tvungna att 
förhålla sig till dess styrkor och svagheter. För att göra det på ett 
strategiskt sätt är det viktigt att: ”lag, kollektivavtal och arbetsgivare 
säkerställer att tjänstemän i det gränslösa arbetslivet har en rimlig 
arbetsbelastning” (Unionen, 2013: 6). 

Unionen anser att det bör: ”tas fram metoder för att bedriva ett 
effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete som fungerar i det gränslösa 
arbetslivet” (Unionen, 2013:6).  Resultaten i den här rapporten visar 
att framtagande av metoder behöver göras med en medvetenhet om 
kön och position, eftersom dessa faktorer påverkar förutsättningar, 
praktik och konsekvenser för människor i det gränslösa arbetslivet. 

Tjänstemän i det gränslösa arbetslivet påverkas också av vilket land 
man bor i. Som exempel visade resultaten på skillnader mellan län-
derna i synen på påverkan av otydliga gränser. Arbetet med att främja 
en god balans behöver ta hänsyn till nationella förutsättningar i det 
specifika landet.    
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För att uppnå en god balans i arbetslivet på lokala arbetsplatser 
behöver man arbeta med arbetsplatskulturerna, så att överenskomna 
förhållningssätt känns bra för den enskilde tjänstemannen när han/
hon översätter dem till praktik. Behovet av en sådan lokal kulturell 
förankring framträdde i rapportens resultat, genom att både den 
enskilda tjänstemannens och chefens förväntningar påverkade gra-
den av faktisk tillgänglighet. I det kulturfokuserade arbetet behöver 
man arbeta med fenomen som kulturella förväntningar, kommuni-
kation och tillit. 

Sammanfattande slutsats: arbetet för ett balanserat arbetsliv 
påverkas av komplexitet och behöver anpassas till både lokala, 
nationella och internationella förutsättningar. Det behöver 
ta hänsyn till betydelsebärande faktorer som kön och posi-
tion. Kulturella perspektiv är centrala. Unionens riktlinjer om 
gränslöst arbetsliv är en bra grund för arbetet.  
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Balans i arbetslivet är en av Unionens tre hjärtefrågor. Många tjänste
män arbetar gränslöst i både tid och rum, vilket ger frihet för tjänste
männen. Det ökar deras förutsättningar att hantera balansen mellan 
arbetsliv och privatliv på ett bra sätt, men det leder också till svårig
heter som att man ständigt är tillgänglig och ständigt uppkopplad. 
I den här undersökningen studeras hur tjänstemän i privat sektor, 
i fem utvalda länder, ser på sin arbetssituation och på sin balans i 
arbetslivet. Länderna som jämförs är Tyskland, Frankrike, Neder
länderna, Storbritannien och Sverige.


