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Abstract
Previous research shows that the accounting consultant’s workplace has changed
as a result of digitalization. The development has enabled the freedom to work
anywhere at anytime. The newfound flexibility at work has opened up the
discussion about demarcation, and how they both affect the balance between work
and leisure. The subject has previously been explored on accounting consultant’s
closely related profession auditing, where differences have been found as a result
of the respondent’s gender and familylife. Similar surveys conducted on
accounting consultants are not unanimous regarding the issue. With this study, we
hope to increase the understanding of how the accounting consultant’s balance
between work and leisure is affected by flexibility and demarcation. And open up
to discussion regarding the subject.

To answer the purpose of the study, a quantitative study was conducted with
survey questions concerning the respondent’s flexibility, demarcation and
perceived balance. The concept of flexibility consists of: freedom of time och
freedom of space. The demarcation was examined on the basis of integration and
segregation based on the boundary theory. The study’s result based on 42
responses showed that a segregated everyday life improves the balance between
work and leisure for the accounting consultant, while an integrated everyday life
deteriorates the balance. The study could not prove any difference based on
gender or family situation. The study also showed no effect on the balance
regarding flexibility, but that flexibility is a benefit the accounting consultant does
not want to be without.
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1.Inledning

I studiens första kapitel skildras en introduktion till redovisningskonsultens arbetsliv följt av en
problematisering. Vidare presenteras studiens syfte samt frågeställningar. Avslutningsvis
redogörs studiens disponering.

1.1 Bakgrund
Redovisningskonsultens arbetsliv är idag präglat av en ojämn arbetsbörda då stor

del av arbete utförs i samband med kommande deklarationer. Under

deklarationsperioden är det inte ovanligt för redovisningskonsulten att förväntas

jobba övertid. Enligt tidskriften Civilekonomen (Callius, 2017) jobbar 82% av

Sveriges ekonomer övertid och 68% arbetar upp till 16 timmars övertid i

månaden. Samtidigt publicerade Arbetsmiljöverket (2016) en rapport om en

tilltagande utbrändhet och överbelastning bland allmänheten. Med det sagt blir det

allt viktigare att uppmärksamma dels hälsa, dels arbetsmiljö.

Arbetsgivare har möjligheten att erbjuda sin personal flexibla arbetsförhållanden

genom att vara flexibel med arbetstider, platsen där arbetet utförs och genom att

tillhandahålla digitala lösningar. Flexibla arbetstider eller hädanefter benämnt

tidsfrihet gör det möjligt för arbetare att ändra sina arbetsscheman med hjälp av

olika policyer. Till exempel tillåter flextid anställda flexibilitet i planering av sin

dag(Baltes, el al,. 1999). Anställda med flextidsmöjligheter kan själva välja när de

kommer till och lämnar arbetet, så länge de är närvarande under visa kärntimmar.

Ett annat exempel på tidsfrihet är intern reglering som innebär att arbetstagaren

ges möjlighet att själv planera sitt arbete, vilket leder till mer autonomi i arbetsliv

och fritidsliv (Arbetsmiljöverket, 2018). Mellners et al. (2015) undersökning visar

dock att arbetarna i helhet upplever bättre balans mellan arbete och fritid vid

minskad intern reglering och ökad extern reglering. Tydlig skillnad återfanns

däremot mellan individer i olika livsskeden. Kvinnor med barn föredrog den

interna regleringen, medan män förespråkade den externa regleringen för bättre
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balans (Mellner et al., 2015). Både Arbetsmiljöverket (2018) och Mellner et al.

(2015) menar att effekten av intern reglering beror på individen, livssituation och

hur väl individen utvecklar de kompetenser som krävs för en ansvarsfull planering

av arbetsdagen.

Rumsflexibilitet eller hädanefter benämnt rumsfrihet tillåter arbetstagaren att själv

välja var arbetsrelaterade uppgifter ska utföras. Ett sätt att erbjuda rumsfrihet är

genom distansarbete, där den anställda arbetar på distans från sina traditionella

arbetsplatser (Hill et al., 2008). IT är avgörande så att arbetstagare framgångsrikt

kan utföra sina jobb (Madsen, 2003). Redovisningskonsultens arbete präglas idag

av digitalisering, något som ses som både negativt och positivt (Ramirez et al,.

2021; Dahlin, 2019; Kokina & Blanchette 2019). Genom digitaliseringens

utveckling har redovisningskonsultens arbetsplats vidgats. Databaser online leder

till obegränsad tillgång av arkivmaterial oavsett var personen befinner sig i

världen, vilket möjliggör en flexibel arbetsplats (Sangster & Leoni, 2021).

Utifrån digitaliseringen öppnas diskussionen upp om normer kring tillgänglighet.

Medarbetarnas förbättrade tillgänglighet riskerar leda till orealistiska

förväntningar från arbetsgivare och kunder, vilket kan påverka individens

välbefinnande och balans mellan arbete och fritid (Arbetsmiljöverket, 2018).

Enligt Gillberg (2018) handlar det inte längre om fysisk tillgänglighet utan om

digital tillgänglighet mot arbetsgivare eller ut mot kund.

Redovisningskonsultens arbetsuppgifter kan beskrivas som en komplex

kombination av traditionella redovisningsuppgifter samt klientrådgivare (De Loo

et al., 2011). Genom tekniska framsteg har både repetitiva uppgifter som

icke-repetitiva uppgifter kunnat automatiseras och digitaliserats (Benedikt Frey &

Osborne, 2017). En alltmer digitaliserad och automatiserad vardag för

redovisningskonsulten gör den mottaglig för flexibilitet som ger frihet både i rum

och tid.
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1.3 Problematisering
Flexibilitet påverkas av tid, rum och normer kring tillgänglighet som i sig är

produkter av digitalisering och intern reglering (Arbetsmiljöverket, 2018). Enligt

Arbetsmiljöverket (2018) påverkas redovisningskonsultens balans mellan arbete

och fritid av flexibilitet och gränsdragning. Forskarna är dock inte överens om

flexibilitetens påverkan på balans mellan arbete och fritid är negativ eller positiv.

Nedan presenteras två studiers slutsatser beträffande flexibilitetens och

gränsdragningens påverkan på redovisningskonsultens balans mellan arbete och

fritid.

Leung och Zhangs (2017) studie påvisar att digitalisering och möjligheten att vara

tillgänglig varifrån som helst minskar konflikten mellan arbete och fritid.

Framförallt arbetslivet har en vinning av flexibiliteten medan ingen signifikant

skillnad återfanns för fritidslivet. Leung och Zhang (2017) fastställer därmed att

rumsfriheten leder till minskad konflikt mellan arbete och fritid. Individer med

tidsfrihet riskerar istället att överföra spänningar från arbetet till fritiden, vilket

försämrar balansen (Leung & Zhang, 2017).

I kontrast lyfter Wöhrmanns (2020) studie fördelarna med tidsfrihet för minskad

konflikt mellan arbete och fritid. Arbetare som tillåts ha kontroll över sin arbetstid

anses uppleva en positiv effekt på livspusslet, vilket författaren förknippar med

välbefinnande och tillfredsställning. De positiva effekterna anser Wörhmanns

(2020) överväga risken för ohälsosam förlängning av arbetet som tidsfrihet kan

innebära vid hög arbetsintensitet och press.

De två studiernas skilda slutsatser öppnar upp frågan för vad som händer med

balansen mellan arbete och fritid vid flexibilitet och olika gränsdragningar. Bland

annat eftersöker Mellner et al (2015) vidare forskning om föredragen

gränsdragning inom professioner. Vilket leder fram till denna studies syfte att

utforska hur redovisningskonsulten upplever att flexibilitet samt gränsdragning

påverkar balansen mellan arbete och fritid. Ämnet har tidigare undersökts med
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avseende på det närbesläktade yrket revisor. Studier som vi ämnar att applicera

som grund för studien på redovisningskonsulter. Ett yrke som till vår kännedom

inte undersökt explicit i ämnet. Genom studien hoppas vi kunna skapa en ökad

förståelse och öppna upp diskussion kring hur redovisningskonsultens balans

mellan arbete och fritid påverkas av flexibilitet och gränsdragning.

1.4 Frågeställning och syfte

Syftet med studien är att utforska hur redovisningskonsulten upplever att

flexibilitet och gränsdragning påverkar balansen mellan arbete och fritid. Utifrån

syftet har två frågeställningar formulerats:

1) Hur upplever redovisningskonsulten att den upplevda balansen påverkas

av flexibilitet och gränsdragning?

2) Vilken avgränsning önskar redovisningskonsulten mellan arbete och fritid?
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1.5 Disponering
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2. Teoretisk referensram

I studiens andra kapitel behandlas först flexibilitetens tre byggstenar: rumsfrihet, tidsfrihet och
normer kring tillgänglighet. Därefter lyfts gränsdragning utifrån integrering och segregering.

2.1 Flexibilitet
Begreppet flexibilitet betyder “förmågan till anpassning till skilda situationer”

(Nationalencyklopedin u.å). Men begreppet flexibilitet har olika betydelser i olika

samband och används på olika sätt av forskare, arbetsgivare och arbetstagare

(Leung och Zhangs, 2017). Leung och Zhangs (2017) har kunnat peka ut

svårigheter att förena och integrera forskningsresultat till följd av misslyckandet

med att skilja på flexibilitet grundat i rumsfrihet från flexibilitet grundat i

tidsfrihet. Till följd av bristen på en gemensam och konkret definition råder det

därför en tvetydighet vad flexibilitet innebär och hur det påverkar arbetstagaren.

Den yrkesverksamma ser ofta flexibilitet som flexibla arbetstider vilket kan göra

livspusslet enklare (Arbetsmiljöverket, 2018). Men förutom frihet i tid kan det

även utgöra frihet i rum. Arbetstagaren har då möjlighet att jobba både när och var

som helst. Denna frihet kan dock leda till att arbetstagaren känner sig emotionellt

hemlös då hemmet som tidigare var en privat och skyddad plats, nu fungerar som

kontor (Arbetsmiljöverket, 2018). I kommande delavsnitt presenteras rumsfrihet,

tidsfrihet och normer kring tillgänglighet närmre, som tillsammans bygger upp

flexibilitet.

2.1.1 Rumsfrihet
Rumsfrihet har möjliggjorts genom digitaliseringen. Digitaliseringen betecknas

ursprungligen som omvandling från analog till digital presentation av information.

Numera är digitaliseringen allmänt känt som övergången till det digitala

informationssamhälle som råder idag (Nationalencyklopedin, u.å).

Med hjälp av digitaliseringens utveckling inom telekommunikation kan

människor interagera med varandra runt om i världen på ett helt annat sätt än

tidigare. Dessutom har digitaliseringen lett till att nya utvecklingsmöjligheter
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öppnats upp. Idag präglas både privatlivet och arbetslivet av digitaliseringen

vilket ställer höga krav på kompetens inom området. Arbetstagare behöver

utvecklad förståelse, färdigheter och kunskaper för att på ett tillfredsställande sätt

använda de digitala redskap som finns tillgängliga idag. (SOU 2015:28)

Förutom framstegen inom telekommunikation har även digitaliseringen utvecklat

datateknik som i sin tur förändrat arbetslivet. Redovisningskonsulten framställdes

tidigare som en person som utför redovisnings- och bokföringstjänster

innefattande: löner, betalningar, registrering av fakturor och andra verifikationer

inför bokslut och årsredovisningssammanställningen (FAR, 2022).

Redovisningskonsultens yrke har dock förändrats och utvecklats i takt med

digitaliseringen. Arbetsuppgifter präglade av stora mängder data såsom bokföring

och fakturering har idag digitaliserats och automatiserats (Ramirez 2021).

Framförallt har digitaliseringen påverkat och förändrat redovisningskonsultens

arbetsplats. Tack vare digitala lösningsr såsom internet, e-mail, bärbara datorer

och mobiler kan redovisningskonsulten arbete varifrån den vill: hemmet, hotellet,

tåget eller från stranden. Gränslöshet i skrift, tal och bild leder till att

arbetsplatsens gränser suddas ut (Chesley et al. 2003). Felstead et al (2005)

kännetecknar arbete hemifrån som ett geografiskt avstånd till medarbetare och

chefer samtidigt som ett fysiskt förhållande råder till fritid.

Digitaliseringens möjliggörande att arbeta varsomhelst ger arbetstagaren

möjlighet att arbeta där den anser sig arbeta bäst utan att behöva inte anpassa sig

efter medarbetarnas tycke. Felsted et al (2005) betonar dock vikten av att tänka

över platsen man väljer att arbeta eftersom distraktioner av yttre faktorer är mer

påtagliga utanför kontoret. Författaren betonar även att distansarbetets kan öka

antalet arbetstimmar då effektiviteten riskerar gå ner, samtidigt som möjligheten

till övertidsarbete förenklas. I kontrast till fler arbetstimmar förkortas ofta

pendlingstiden som fast kontorsplats innebär, beroende på var arbetstagaren väljer

att arbeta (Felsted et al, 2005).
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2.1.2 Tidsfrihet
Digitaliseringen har även öppnat upp för nya möjligheter att organisera

arbetsprocesser och verksamheter (Arbetsmiljöverket, 2018). Den traditionella

organisationen med en tydlig formell struktur av regleringar och avgränsningar för

vem som gör vad, när denne gör det och hur denne gör det, uppfyller inte längre

de krav som ställs på företag gällande snabba omställningar. Förändring av

strukturen krävs för möjlighet till anpassning i denna dynamiska värld

(Arbetsmiljöverket, 2018; Mellner et al., 2015). För att följa med i omvärldens

förändringar har företag börjat avreglera sin verksamhet, vilket leder till

förändrade arbetsförhållanden för den enskilde arbetaren.

Organisationen strukturella arbetsprocesser ersätts nu med informella,

situationsanpassade processer. Det blir då allt vanligare med tillfälliga projekt och

arbetsuppgifter (Arbetsmiljöverket, 2018). Med en minskad extern reglering

medföljer ett större ansvar på tillvägagångssätt och slutförande för arbetstagaren.

Men individen kan nu även sätta en personlig prägel på arbetet, något som

möjliggjorts av den interna regleringen (Arbetsmiljöverket, 2018; Mellner et al.,

2015; Cañibano, 2019). Arbetstagaren får nu själv lägga upp sin dag, sin vecka

och perioden för den aktuella arbetsuppgiften. Tidsfriheten kan enligt Cañibano

(2019) leda till en ökad flexibilitet i vardagen för arbetstagaren som då kan

förbättra sitt välmående och lättare uppnå balans mellan arbete och fritid.

2.1.3 Normer kring tillgänglighet
Genom intern reglering och digitalisering kan obegränsad flexibilitet gällande tid

och rum tillämpas, vilket medför positiva effekter på arbetstagarens möjlighet att

vara tillgänglig (Chesley et al. 2003; Arbetsmiljöverket, 2018) (Mellner et al.,

2015; Cañibano, 2019; Felstead et al., 2005). Digitaliseringens möjliggörande i

form av telefoner och datorer gör det möjligt för arbetstagaren att exempelvis

besvara mail och samtal var den än befinner sig (Chesley et al. 2003). I samband

med den interna regleringen är det upp till individen själv att sätta de gränser som

personen vill och behöver ha mellan arbete och fritid (Mellner et al., 2015).

Eftersom tillgängligheten regleras av arbetstagaren kan det bli problematiskt när
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arbetsgivare eller kunder förväntar sig en större tillgänglighet än arbetstagaren

själv önskar (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljöverket (2018) menar att det då

blir en balansgång för arbetstagaren att tillfredsställa sin arbetsgivare och sin

kund men samtidigt inte glömma bort sig själv, sin familj och sin fritid. Även

inom arbetsgruppen kan den enskilde arbetarens tillgänglighet påverkas genom

kollektiv upptrappning, då arbetaren inte vill framstå som mindre hängiven än den

andre. Därigenom kan kollektiv upptrappning driva medarbetarnas normer kring

tillgänglighet (Arbetsmiljöverket, 2018; Mellner,  2018).

2.1.4 Hypotesformulering flexibilitet
För att undersöka flexibilitetens påverkan på redovisningskonsultens balans

mellan arbete och fritid har tre hypoteser formulerats med grund i tidigare

forskningsstudier och slutsatser. Hypoteserna belyser varsin faktor av

flexibiliteten: rumsfrihet, tidsfrihet och normer kring tillgänglighet. Samtliga är

uppbyggda på så sätt att de möjliggör testning av flexibilitetens interna

konsistensen, samtidigt som variabelns enskilda påverkan på balansen mellan

arbete och fritid prövas.

Rumsfrihet har möjliggjorts av digitaliseringen och bidragit till att

redovisningskonsulten nu inte måste vara bunden till en viss plats för att arbeta.

Genom fria arbetsplatser förkortas ofta pendlingtiden (Felsted et al, 2005). På så

sätt kontras på så sätt risken för förlängda arbetsdagar och sämre effektivitet med

följd av yttre distraktioner som vanligtvis inte finns på kontoret. Rumsfrihet gör

det möjligt för redovisningskonsulten att själv styra över sin miljö och anpassa

den efter dess egna tycke och behov. För att undersöka hur rumsfrihet påverkar

balansen mellan arbete och fritid har nedan hypotes inspirerad av Leung och

Zhang (2017) formulerats.

H1: Rumsfrihet har en positiv påverkan på den upplevda balansen mellan arbete

och fritid.

Tidsfrihet har möjliggjorts av den interna regleringens implementering.

Redovisningskonsulten har då själv ansvar för att planera sitt arbete och sin tid.
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Den ökade friheten ger redovisningskonsulten möjlighet att personifiera sitt

arbetsliv och fördela veckans arbetstimmar bäst passande den själv. Med friheten

kommer även ansvar, vilket i sig kan öka pressen på redovisningskonsulten. Trots

risken för ohälsosam förlängning av arbetet anser Wöhrmanns (2020) och

Cañibano (2019) att den ökade tidsfriheten innebär ett ökat välbefinnande och

tillfredsställning som i sig ger balans mellan arbete och fritid. Leung och Zhang

(2017) anser i kontrast till Wöhrmanns (2020) och Cañibano (2019) att tidsfrihet

leder till minskad balans mellan arbete och fritid med anledning av stressen som

byggs upp när den anställde själv står för planering och schemaläggning. Med

grund i Leung och Zhang (2017) har nedan hypotes formulerats.

H2: Tidsfrihet har en negativ påverkan på den upplevda balansen mellan arbete

och fritid.

Normer kring tillgänglighet växer fram genom arbetsgivaren, kollegor, kunder

samt redovisningskonsulten själv. Med anledning av att tillfredsställa andra och

för att inte framstå som mindre hängiven än andra tenderar redovisningskonsulten

att glömma bort sig själv och vad som är viktigt för den (Arbetsmiljöverket,

2018). För att undersöka hur normer kring tillgänglighet påverkar balansen mellan

arbete och fritid har nedan hypotes formulerats.

H3: Normer kring tillgänglighet har en negativ påverkan på den upplevda

balansen mellan arbete och fritid.

2.2 Gränsdragning
Gränsteorin syftar till att undersöka gränsen mellan arbete och fritid samt de

beslut som fattas när det gäller att sätta gränser. Clark (2000) hävdar att gränser

bidrar till att separera eller integrera sfärerna. Gränserna har tre former:

tidsmässiga som betonar tid både för fritid och för arbete, fysiska som betonar

rum och utrustning var samt hur arbetet utförs och psykologiska som betonar

normer och förväntat beteende. Samtliga tre former kännetecknas av sin
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segregering eller integrering som presenteras mer nedan (Saarenpää 2018).

Gränsteori används i följande kapitel för att definiera segregering, integrering

samt gråzonen däremellan.

2.2.1 Segregering
Mellner (2018) menar att olika individers preferenser medför olika behov av

gränsdragning. Genom att individen själv sätta gränser kan tillvaron regleras för

att nå balans i vardagen. Avgränsningarna kan vara i tid och rum, enskilt eller i

kombination. En individ som varken arbetar utanför ordinarie tid eller på annan än

ordinarie plats tillämpar en segregerad tillvaro och har således en stark

avgränsning mellan arbete och fritid (Clark, 2000).

Segmenteringsteorin är den gränsteori med störst anknytning till segregering

mellan arbete och fritid, vilket innebär att arbetslivet och privatlivet är två skilda

ting där inget utbyte sinsemellan förekommer. Det som sker i den ena sfären är

helt isolerat från den andra (Yang, et al., 2019). Vidare tar Yang (2019) upp att de

olika sfärerna har olika funktionaliteter. Fritiden utgör en sfär där intimitet och

relationer ska äga rum medan arbetslivet är en opersonlig konkurrenspräglad

tillvaro (Yang, 2019). Segmenteringsteorin är beskriven som integreringens raka

motsats och för att utöva segmenteringsteorin krävs avgränsningar för individen

(Rincy & Panchanatham, 2014). Hårt draget så ska inte individen ta med sig

upplevelser eller känslor från den ena sfären till den andra. Författaren uttrycker

även att individer som är mer segregerat lagda har en benägenhet att vara mindre

passionerade, vilket kan leda till en känsla av missnöje. Rincy & Panchanatham

(2014) menar att det kan finnas en korrelation mellan hög stress och segmenterad

tillvaro då individen bygger murar mellan arbete och fritid för att inte uppleva

samma känslor på fritiden. Segmenteringsteorins gränser kännetecknas av den

lägsta graden av integrering och segmentering och gränsen mellan sfärerna är

stark.
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2.2.2 Integrering
Integrering möjliggörs enligt Saarenpää (2018) då individen fritt kan välja

arbetstid eller arbetsplats. En avgränsning kännetecknad av integrering innebär att

tillvaron är känslig för ärende utanför sfären individen befinner sig i. En

genomträngning i familjesfären kan inkludera telefonsamtal från kunder, arbete

som tagits med hem och tankar skänkta åt arbete. Integrering kan orsaka ett typ av

mellanläge där det är oklart i vilken sfär individen befinner sig i (Saarenpää,

2018).

Spill-över-teorin är den gränsteori som är starkast kopplad till integrering. Teorin

innebär att det som sker i den ena sfären har förmågan att spilla över och påverka

upplevelsen i den andra. Främst känslor är omdiskuterade men även beteenden

och värderingar anses kunna spilla över (Hanson et al, 2006). Teorin kan både

verka i positiv och negativ bemärkelse. I den positiva bemärkelsen kan förnöjelse

i den ena sfären följa med över till den andra sfären. I den negativa bemärkelsen

är händelseförloppet likartat men behandlar istället känslor av missmod

(Schnettler, et al. 2021). Missmod eller förnöjelsen kan komma från arbetet och

spilla över till fritiden eller vice versa (Zedeck och Moiser, 1990). Spill över

teorins gränser kännetecknas av en hög integrering vilket innebär en svag gräns

mellan arbets och fritidssfären, det som sker i den ena sfären påverkar aktivt den

andra (Schnettler, et al. 2021).

2.2.3 Segregeringens och integreringens gråskala
Individer är fundamentalt olika och har således olika preferenser gällande

gränsdragning. Vissa individer ser möjligheter och främst positiva aspekter med

en integrerad tillvaro, medan andra upplever att det leder till stress och missnöje

och föredrar således en mer segmenterad tillvaro (Taewoo, 2014).

Konfliktteorin och kompensationsteorin är två teorier som belyser de bekymmer

som kan uppstå vid strävan efter balans. Konfliktteorin har sin utgångspunkt i att

individen möts av höga krav i båda sfärerna, vilket försvårar beslutsfattande och

leder till konflikter (Rincy & Panchanatham 2014). Ett centralt antagande för

teorin är att uppoffringar i den ana sfären krävs för att uppnå förnöjelse och
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framgång i den andra (Rincy & Panchanatham 2014). Det talas om två

konfliktperspektiv: fritid-arbete och arbete-fritid. Då konflikter uppstår i ena

sfären påverkas den andra sfären negativt (Yucel, 2019). Konflikterna kan påverka

individen på olika plan som omfattar, men som inte är begränsade av: utbrändhet,

ökad stress, påverkan på fritiden, minskad tillfredsställelse på arbetet samt en

minskad produktivitet (Sarker et al., 2018). Balans mellan arbete och fritid kan

per definition uppfattas som att det ska vara lika fördelat mellan arbete och fritid.

Men balansen handlar nödvändigtvis inte om en jämn fördelning utan snarare om

en passande fördelning (Yucel, 2019). Yucel (2019) menar att konfliktteorins

gräns kännetecknas av både segregering och integrerad men att gränsen mellan

sfärerna vanligtvis är tunn.

Kompensationsteorin lyfter i sin tur fram att individens arbetsliv och privatliv har

ett motsatsförhållande, så att arbete och fritid tenderar att vara varandra omvända.

Det som saknas i den ena sfären kompenseras ofta i den andra. Individer som

exempelvis uppfattar sig ha mycket att göra på arbetet söker ofta ett lugn i

hemmet (Edwards & Rothbard, 2000). Likadant kan en individ som upplever

stress eller problem på fritiden istället söka sig till arbete för att undvika de

känslor som uppstår i den problematiska sfären (Qi, 2021). Individer som agerar

utefter kompensationsteorin känner ofta en hög grad av tillfredsställelse i den sfär

som inte är präglad av problematik. I kompensationsteorin talas det om reaktiv

och kompletterande kompensation (Rincy & Panchanatham 2014). Den

förstnämnda, reaktiva kompensationen, innebär att individen efter en negativ

upplevelse försöker spendera sin tid på något hen uppfattar som positivt. Till

exempel efter en stressig arbetsdag kan individen ägna sig åt hobby eller

fritidsaktiviteter. Kompletterande kompensation är när fokuset skiftar från en sfär

med liten möjlighet till tillfredsställelse, till den sfären med högre sannolikhet till

tillfredsställelse (Qi, 2021). Sammanfattningsvis kännetecknas

kompensationsteorins gräns likt konfliktteorin av både segregering och

integrering.
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2.2.4 Hypotesformulering gränsdragning
Gränsdragningen är i stor utsträckning individuell då olika individer har olika

preferenser, en del föredrar ett mer integrerat livsförhållande medan andra

föredrar ett mer segregerat sådant. Trots att individen har möjlighet att forma

arbetsförhållandena blir det också ett omvänt förhållande då arbetet formar

individen. Tidigare forskning visar att det inte enbart skiljer på individnivå utan

att det även förekommer avvikelser könen emellan (Karassvidou, Glaveli. 2015;

Pichler, F. 2009; Donald, Linington 2008; Hill, et al., 2001). Författarna menar att

kvinnor i större utsträckning än män föredrar en integrerad tillvaro med snabbare

skiften mellan sfärerna. Clark (2000) menar i sin tur att konflikter mellan sfärerna

upplevs i olika grad ställt i relation till vilken avgränsning individen har emellan

dem. Vid integrerade sfärer har ofta individer inte definierat vad som faller under

arbete och vad som faller under fritid. Individen riskerar då obalans mellan

sfärerna i större omfattning än om sfärerna hålls segregerade, där arbete och fritid

är distinkt definierat (Karassvidou & Glaveli. 2015). Sammanfattningsvis beror

gränsdragningen på individens karaktär, värderingar gällande arbetet och familjen,

preferenser mellan segmentering och integrering samt den livssituation individen

befinner sig i. Gränsdragningens fokus är att finna en balans inom arbete och fritid

som möter individens unika behov (Clark, 2000).

H4: Segregering har positiv påverkan på balansen mellan arbete och fritid.

H5: Integrering har en negativ påverkan på balansen mellan arbete och fritid.

2.3 Studiens modell
Att särskilja arbete och fritid har tidigare varit enklare genom aspekten rum och

tid med fasta arbetstider och fasta arbetsplatser. Numera är tiden oberoende av

rum till följd av den digitala utvecklingen. Studiens modell (Se figur 1) bygger på

balans och balansens två påverkansfaktorer: flexibilitet och gränsdragning. På

modellens vänstra sida illustreras tid, rum samt normer som belyser kategorin

flexibilitet. Gränsdragningens segregering och integrering illustreras i sin tur på

modellens högra sida. Påverkansfaktorerna är utformade som pilar för att
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illustrera dess påverkan på individens balans. Kategorin flexibilitet möjliggörs

från arbetsgivarens sida och är policys som är tänkta att förenkla individens

vardag. Modellens högra sida är istället hur individen väljer att implementera de

verktygen arbetsgivaren bistår med.

Figur 1 Studiens modell

Kommentar: studiens modell

Sammanfattningsvis har ovan förda diskussion mynnat ut i fem hypoteser

baserade på flexibilitets- och gränsdragnings påverkansfaktorer. För att

underbygga dessa påverkansfaktorer har hypoteser utformats med stöd i

gränsdragning samt i avsnittet om flexibilitet. Hypotes 1–3 är antaganden om

flexibilitetens diverse påverkan på balansen. Hypotes 4–5 är i sin tur antaganden

den gränsdragning som möjliggör en balans mellan arbete och fritid. Hypoteserna

syftar till att svara på hur flexibilitet och gränsdragning påverkar

redovisningskonsultens balans mellan arbete och fritid.

15



Falk & Gustavsson

H1: Rumsfrihet har en positiv påverkan på den upplevd balansen mellan arbete

och fritid.

H2: Tidsfrihet har en negativ påverkan på den upplevda balansen mellan arbete

och fritid.

H3: Normer kring tillgänglighet har en negativ påverkan på den upplevd balansen

mellan arbete och fritid.

H4: Segregering har en positiv påverkan på den upplevd balansen mellan arbete

och fritid.

H5: Integrering har en negativ påverkan på den upplevda balansen mellan arbete

och fritid.

3. Metod

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. Här redogörs även för varför en
kvantitativ studie genomförts, hur studien utformats samt hur urvalsgruppen valdes ut. Slutligen
finns information om genomförandet samt en diskussion om studiens validitet och reliabilitet.

3.1 Metodval
Nedan presenteras de metoder som använts vid sammanställningen av den

teoretiska referensramen, samt den metod som implementerats vid studiens

empiriska insamling.

3.1.1 Litteraturinsamling
Teoriavsnittet har till stor del byggts upp av erkända och granskade vetenskapliga

artiklar nedladdade från Högskolan Kristianstads elektroniska databas Summon.

De granskade vetenskapliga artiklarna kvalitetstämplar teorin i vår studie som

utgör grunden för studiens undersökning och slutsats. Eftersom ämnet flexibilitet

och gränsdragning inte är renodlade företagsekonomiska ämnen har artiklar

hämtats från diverse olika vetenskapliga journaler, även från utanför den

ekonomiska världen. Tack vare bredden av journaler och författare erbjuds ett mer
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objektivt synsätt på ämnet. Vid litteraturinsamling kopplad till flexibilitet

användas främst sökord som: digitalization, flexible hours och permeability. Vid

litteraturinsamlingen kopplad till gränsdragning definierades sökorden främst av:

border theory, work-life balance, compensation theory, conflikt theory,

segmentation theory, spill-over theory. Litteraturförteckningen i relevanta

vetenskapliga artiklar har i sin tur lett oss vidare till upptäckter av ytterligare

vetenskapliga artiklar. Både äldre klassiska och mer uppdaterade vetenskapliga

artiklar behandlas i studien.

3.1.2 Empiriinsamling
Syftet med studien är att utforska hur redovisningskonsulten upplever att

flexibilitet och gränsdragningen påverkar balansen mellan arbete och fritid utifrån

fem formulerade hypoteser. Vi har därför valt att använda oss av en kvantitativ

metod med enkätformulär som tillvägagångssätt vid insamling av data till studien.

En enkät är ett frågeformulär med givna svarsalternativ och används främst till

studier där ett större antal respondenter önskas. Enligt Denscombe (2018) är

fördelen med enkät, utöver möjligheten med stort antal respondenter, möjligheten

att sammanställa standardiserade samt kodade svar. Enkät som

datainsamlingsmetod lämpar sig för studien eftersom vi önskade utforska den

genomsnittlige redovisningskonsulten.

Datainsamlingsmetoden enkät kommer dock med dess begränsningar. Denscombe

(2018) lyfter att svarsfrekvensen oftast är låg, vilket innebär att ett skäligt stort

stickprov krävs för att de sammanställda svaren ska vara möjliga att generalisera.

Dessutom kan respondenterna uppleva frustration om de inte identifierar sig med

något av de givna svarsalternativen. Genom en bred tillgång av

redovisningsbyråer samt testkörning av enkäten med handledare samt opponenter

minskas omfattningen av dessa begränsningar.

I förhållande till kvantitativa metoder ger kvalitativa metoder möjlighet för större

frihet och öppenhet i korrespondentens svar, detta kan dock leda till tolkningsfel.

Dessutom tenderar respondenten att oftare ge felaktiga svar om hen inte är
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anonym, och därför inte känner sig bekväm med att besvara frågorna

sanningsenligt. För att ha möjlighet att sammanställa ett standardiserat resultat är

därför den kvantitativa metoden enkät den bäst lämpad som datainsamlingsmetod

för studien. (Bryman, 2008)

3.2 Urval
Då studien är begränsning i tid används ett systematiskt urval för att få en

generaliserad bild av redovisningskonsultens upplevelse, samtidigt som

tidsåtgången för urvalsprocessen begränsas (Bryman, 2008). Det systematiska

urvalet tillåter oss att få fram ett obundet slumpmässigt urval utan att använda en

slumptalstabell, som enligt Bryman (2008) inte är nödvändigt sålänge ingen intern

ordning finns i urvalsramen. Eftersom studiens syfte är att undersöka hur

flexibilitet och gränsdragning påverkar redovisningskonsultens balans mellan

arbete och fritid, består urvalet av redovisningskonsulter med diverse

befattningsgrad från redovisningsbyråer runt om i landet med blandat antal

anställda. Med hänsyn till det förväntade bortfallet enligt Bryman (2008) och

antalet redovisningsbyråer valde vi att ta kontakt med varannan redovisningsbyrå

som presenterades på HKR Retriever Business. Genom en lottning avgjordes det

vilken siffra i ordningen som utgicks ifrån. Frågeformulär skickades därefter ut till

varannan redovisningsbyrå tills listan presenterad på HKR Retriever Business var

slut. Totalt skickades frågeformuläret ut till 274 mailadresser, varav 29 var

info-mailadresser och resterande mailadresser ledde direkt till den enskilde

redovisningskonsulten.

3.3 Enkätutformning
Med hjälp av Google Formulär har enkäten utformats i fyra delar. Den första

delen behandlar fråga 1–4 och skapar en bild av respondentens liv träffande ålder,

kön, relationsstatus samt familjesituation. Enkätfrågorna är utformade på så sätt

att respondenten väljer det alternativ bäst överensstämmande med sitt liv. Andra

delen behandlar fråga 5–9 och kartlägger redovisningskonsultens flexibilitet

utifrån en femgradig likertskala från 1= Inte alls till 5 = Helt och hållet. Tredje
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delen behandlar fråga 10–17 och kartlägger vilken gränsdragning som

implementeras. Del tre använder sig likt del två av en femgradig likertskala men

där 1 = Stämmer inte till 5 = Stämmer. Med hänsyn till frågornas natur ansågs

olika benämningar krävas för respondentens förståelse. Fjärde och sista delen

behandlar redovisningskonsultens upplevda balans och utgör fråga 18–20.

Enkäten avslutande fråga är en öppen fråga där respondenten i ord kan uttrycka

sig om sina tankar kring balans och hur den kan förbättras, detta för en ökad

validitet (Bryman, 2008).

Enkäten är uppbyggd av totalt 20 frågor. Antalet frågor har anpassats efter vad

Bryman (2008) kallar för den gyllene medelvägen. Den gyllene medelvägen syftar

på en professionellt utformad enkät som varken är för tät och tunn, samt inte

heller för luftig då enkäten kan upplevas som lång och tidskrävande. Tillsammans

med en konsekvent användning av typsnitt, teckenstorlek samt stil presenteras en

stilren design. Tack vare tydligt indelade frågor leds respondenten genom enkäten

och på så sätt motiveras respondenten att slutföra enkäten (Bryman, 2008).

3.3.1 Beroende variabel
Studiens beroende variabel är balans som antas förändras i takt med att de

oberoende variablerna ändras. För att kartlägga balans har frågor kring

respondenternas upplevda balans ställts, samt kring hur de önskar att vardagen såg

ut för att optimera balansen. Balans som beroende variabel framgår i studiens

modell (Se figur 1).

3.3.1.1 Operationalisering

För att få svar på studiens beroende variabel balans ställdes fråga 18 Hur upplever

du din balans mellan arbetsliv och privatliv. Frågan har använts för att se hur

redovisningskonsulten upplever balansen med rådande flexibilitet och

gränsdragning. Fråga 20 Hur ser ett optimalt förhållande mellan arbete och fritid

ut för dig har använts för att undersöka om och isåfall hur redovisningskonsulten

skulle vilja förändra de oberoende variablerna i strävan efter bättre balans mellan

arbete och fritid. Fråga 19 Vad är viktigast för dig för stunden användes i sin tur
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som en kontrollfråga för att se om redovisningskonsultens svar styrs av vad som

anses viktigast för stunden.

3.3.2 Oberoende variabel
Studien är uppbyggd av fem oberoende variabler. Som framgår i studiens modell

(se figur 1) finns tid, rum, normer kring tillgänglighet, integrering samt

segregering som grundar sig i flexibilitet respektive gränsdragning. Ovan

variablerna påverkar redovisningskonsultens balans mellan arbete och fritid och

utgör därför den oberoende variabeln som tillämpats i studien.

3.3.2.1 Operationalisering

För att testa studiens tre första hypoteser: “Rumsfrihet har en positiv påverkan på

den upplevda balansen mellan arbete och fritid”, “Tidsfrihet har en negativ

påverkan på den upplevda balansen mellan arbete och fritid” och “Normer om

tillgänglighet har en negativ påverkan på den upplevda balansen mellan arbete

och fritid” har fem frågor utformats och ställts kring tidsfrihet, rumsfrihet samt

normer kring tillgänglighet. Samtliga återfinns i den andra delen av enkäten.

Enkätfråga 5 I vilken utsträckning kan du påverka dina arbetstider samt fråga 6 I

vilken utsträckning kan du påverka upplägget av dina arbetsuppgifter har använts

för att förklara i vilken utsträckning redovisningskonsulten själv kan reglera sin

tid och arbetsupplägg vilket är kopplat till tidsfrihet som behandlats under avsnitt

2.1.2. Fråga 7 I vilken utsträckning kan du påverka platsen där du utför dina

arbetsuppgifter besvarar i vilken utsträckning repsondenterna har rumsfrihet som

tidigare behandlats under avsnitt 2.1.1.

Fråga 8 Påverkas ditt egna arbetsupplägg av dina kollegors arbetsupplägg är

kopplad till kollektiv upptrappning och normer kring tillgänglighet och svarar på

hur redovisningskonsulten arbetsupplägg påverkas av sina kollegors. Även fråga

9 Händer det att du arbetar under obetald tid, exempelvis genom att svara på

samtal eller mail på fritiden behandlas med koppling till normer kring

tillgänglighet, för att undersöka i vilken utsträckning respondenterna gör sig

tillgängliga. Fråga 9 används även återkommande för att undersöka

respondenternas gränsdragning.
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För att testa studiens två nästkommande och sista hypoteser: “segregering har en

positiv påverkan på den upplevda balansen mellan arbete och fritid” och

“Integrering har en negativ påverkan på den upplevda balansen mellan arbete och

fritid” har åtta frågor formulerats. Samtliga återfinns i den tredje delen av enkäten

bestående av enkätfråga 10–17 som utifrån hypotes fyra och fem utreder vilken

typ av gränsdragning individen har. Enkätfråga 10 I vilken utsträckning separerar

du arbetsliv från privatliv är ämnad att besvara huruvida individen segregerar

eller integrerar sin tillvaro mellan arbete och fritid. Svaren har använts för att

förstå hur individen hanterar förhållandet mellan de två sfärerna. Enkätfråga 9 &

10 ställdes tillsammans med fråga 11 Upplever du att du tänker på arbetet under

fritiden för att porträttera redovisningskonsulten som integrerad eller segregerad.

Enkätfråga 12 Upplever du korrelation mellan känslor på jobbet och i hemmet

förtydligar huruvida individen karaktäriserar sig enligt spill-över teorin och skapar

på så sätt förståelse för om gråzon finns mellan integrering och segregering. Ur

kompensationsteorin växte enkätfråga 13 Upplever du tillfredsställelse i ditt

yrkesliv, enkätfråga 14 Upplever du tillfredsställelse på din fritid samt enkätfråga

15 Upplever du att ditt huvudsakliga fokus ligger i den delen av arbetslivet eller

privatlivet där du har störst chans till tillfredsställelse fram för att besvara var

individen finner tillfredsställelse och om det överensstämmer med deras

huvudsakliga fokus. Enkätfråga 16 Gör du uppoffringar i ditt fritidsliv till förmån

för karriären och fråga 17 I vilken utsträckning har du övertidsarbete har i sin tur

koppling till konfliktteorin. Likt fråga 12 skapar även fråga 13–17 en bild av

gråzonen mellan integrering och segregering.

3.4 Validitet och reliabilitet
Termerna validitet och reliabilitet blir ofta omnämnda vid tillämpning av

kvantitativ empirisk metod, och mäter informationens och den empiriska

undersökningens kvalite (Bryman & Bell, 2011). Validitet, som ibland benämns

som trovärdighet, innebär att det som forskaren ämnar mäta faktiskt mäts.

Reliabilitet, som även kan benämnas tillförlitlighet, syftar istället på att det som
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mäts mäts på ett pålitligt och passande sätt (Bryman & Bell, 2011). Nedan

presenteras validitet och reliabilitet mer ingående samt kopplat till studien.

3.4.1 Validitet
Enligt Bryman & Bell (2011) är validitet ett viktigt kvalitetskriterium i

forsknings- och studiesammanhang. Validitet innebär att forskaren kritiskt ser på

studiens resultat för att bedöma om slutsatserna hänger ihop med undersökningen

eller inte. Validitet tillämpas även för att kontrollera att studien undersöker det

som forskaren faktiskt önskar eller tänker sig undersöka (Denscombe, 2018).

Denscombe nämner två viktiga faktorer för studien: att rätt individ har besvarat

enkäten, samt huruvida respondenten lämnat riktig information. Första faktorn

säkerställdes genom att enkäten främst skickades ut till renodlade

redovisningsbyråer. I de fall byrån inte var en renodlad redovisningsbyrå

skickades enkäten direkt till den anställde, istället för till företagets allmänna

mailinkorg. I följebrevet framgick det även tydligt att det var

redovisningskonsulter som eftersöktes. Som respondent krävdes även definiering

av yrkesbefattning i enkäten. Med ovan åtgärder anser vi att Denscombes (2018)

första faktor har uppfyllts. Denscombes (2018) andra faktor påverkas av

respondentens möjlighet att förmedla sina känslor och svar. Risken med felaktiga

svar minskar vid öppna frågor. Därför avslutas studiens enkät med en öppen fråga

om hur respondenten önskar att dess förhållande mellan arbete och fritid såg ut. I

övrigt baseras som tidigare nämnt enkäten på slutna svar som minskar risken för

feltolkning och därigenom också minskar risken att vi forskare påverkar resultatet.

3.4.2 Reliabilitet
Reliabiliteten eller tillförlitlighet som det även benämns krävs för att uppnå

fullständig validitet. Reliabilitet avser resultatets pålitlighet och huruvida studien

är replikerbar och att samma resultat uppnås vid ett annat tillfälle. Genom att göra

om studien kan reliabiliteten testas. Om samma resultat uppnås anses studien ha

hög reliabilitet. Om studien däremot saknar reliabilitet kan inte heller validitet

uppnås. (Bryman & Bell, 2011)
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Genom att bygga vårt syfte samt enkät på den stora kunskapsbas vi samlat in

kunde viktiga och relevanta frågor ställas i vår undersökning, vilket ökar

reliabiliteten. Som tidigare beskrivits utformades enkäten för att tydligt leda

respondenten genom enkäten. Enkäten bestod av tydliga frågeformuleringar för att

minska risken för missförstånd. Respondenterna hade även möjlighet att kontakta

oss vid eventuella frågor och funderingar. Då respondenterna endast återkom med

positiv feedback och således inga frågor får enkäten anses varit välformulerad och

lätt att förstå. Resultatet riskerar dock ha påverkats om respondentens upplevde

stress i arbetet vid besvarande av enkäten, och därför skyndat sig genom enkäten

utan att tänka igenom sina svar.

3.5 Etiska överväganden
Enligt Denscombe (2018) utgörs de forskningsetiska koderna av fyra

huvudsakliga principer: deltagarnas intresse ska alltid bevaras, deltagandet i

studien ska vara frivilligt och det som det bygger på ett informerat samtycke.

Forskarna ska jobba på ett öppet och ärligt vis med tagen hänsyn till studien samt

att forskningen ska följa den nationella lagstiftningen. Ett följebrev med länk till

enkäterna skickades ut till svenska redovisningsbyråer per mail, dels till

info-mailadresser, dels till individers arbetsmail då dessa fanns tillgängliga.

Följebrevet specificerar individens anonymitet samt ger en kortfattad beskrivning

av vad enkäten undersöker (Se bilaga 2). Deltagandet i enkäten har varit

fullkomligt frivilligt. Möjligheten att avstå från enkäten tangerar hela processen

fram tills dess att individen tryckt på skicka. Från det att enkäten mottages tills

dess att den är komplett ifylld har individen haft möjligheten att stänga ner

enkäten utan att svaren registreras. Svaren från respondenterna har tolkats som ett

medgivande att hantera data i undersökningen i enlighet med de forskningsetiska

koderna. Likt följebrevet specificerat har respondenterna hanterats med

anonymitet och ingen obehörig har kommit i kontakt med materialet. Således har

den nationella lagstiftningen kring forskning upprätthållits (Denscombe 2018).
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4. Empiriskt resultat och analys

I följande kapitel analyseras studiens empiriska resultat. Inledningsvis redogörs för de
analysmetoderna använda på insamlad data. Vidare redogörs för respondenternas enkätsvar
där varje variabel analyserats var för sig. Kapitlet fortsätter sedan med korrelationsanalys och
regressionanalys. Avslutningsvis presenteras studiens sammanfattade iakttagelser.

4.1 Analysmetoder
Utskicket av enkäten gjordes till 274 mailadresser. Enkäten har sedan, av

respondenterna själva, delats vidare till branschkollegor och således är det inte

möjligt att pålitligt beräkna bortfallet. Utskicket resulterade i 42 svar, samtliga

från redovisningskonsulter. Samtliga svar var fullständiga då enkäter som inte var

korrekta eller fullständigt ifyllda inte gick att skicka in. Eftersom svarsantalet

översteg 30 kan normalfördelning antas föreligga (Körner & Wahlgren, 2015).

För att analysera enkätsvaren har statistikprogrammet IBM SPSS använts. Först

användes IBM SPSS för att ta fram medelvärde, medianvärde samt

standardavvikelsen för enkätfrågorna som återfinns i enkätens första del. För att

säkerställa måttens reliabilitet utfördes Cronbach Alpha. Testet genomfördes för

att bedöma om tidsfrihet, rumsfrihet samt normer kring tillgänglighet kunde slås

samman och utgöra den gemensamma variabeln Flexibilitet. För att intern

konsistens ska anses existera bör värdet på Cronbach Alpha som sträcker sig

mellan 0 och 1, vara minst 0,7 (Pallant, 2020). Men även värden från 0,6 anses

godkända enligt Bryman och Bell (2005). IBM SPSS korrelationsmatris nyttjades

i analysarbetet för att undersöka sambandet mellan den beroende och de

oberoende variablerna. I korrelationsanalysen anpassas konfidensintervall på
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95%, vilket framgår i tabell 5.9 och presenteras närmare i kommande avsnitt.

Vidare användes IBM SPSS även för hypotesprövning i form av

regressionsanalys.

4.2 Beskrivande statistik
För att sammanfatta respondenternas svar har antal, andel, medelvärde, median

samt spridning beräknats och presenterats. Den beskrivande statistiken presenteras

i form av tabeller för att skapa en tydligare bild av respondenternas svar

(Denscombe, 2018). De inledande fyra enkätfrågorna ställs även i förhållande till

fråga 19 Hur upplever du din balans mellan arbete och privatliv för ökad

förståelse inför den kommande regressionsanalysen. Först presenteras

respondenternas åldersfördelning (se tabell 1). Åldersspannet föll mellan 21 och

64 där medelåldern landade på knappt 40 år. I tabell 2 illustreras unga, medelålder

samt äldres upplevda balans. Enligt resultatet ökar respondentens upplevda balans

desto äldre respondenten är. Skillnaderna i medelvärde testas vid två tillfällen där

tabellerna kvalar in för testets kriterier, i tabell 3 samt tabell 5. Sambandet mellan

ålder och balans testas ytterligare i kommande regressionsanalyser (Se avsnitt

4.3.4) .

Tabell 1

Respondenternas åldersfördelning

Minimum Maximum Medelvärde

Ålder 21 64 39,69

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 1 ur enkätundersökningen

Tabell 2

Respondenternas balans utifrån åldersgruppering

Ålder Antal Medelvärde

Balans

Standardavvikelse

0-25 5 2,80 ,837
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26-45 19 3,42 ,902

46-65 18 3,83 ,985

Totalt 42 3,52 ,969

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 1 & 18 ur enkätundersökningen

Av totalt 42 respondenter bestod 33% av män och 67% av kvinnor, vilket framgår

i tabell 3. Således utgör två tredjedelar av enkätsvaren kvinnors upplevelse. Enligt

FAR (2021) utgör 26% av delägarna inom redovisningsbranschen kvinnor.

Information om andelen kvinnliga respektive manliga juniorer, seniorer och

manager framgår inte. Eftersom information om den verkliga könsfördelningen

saknas är det inte möjligt att se om enkätsvaren återspeglar könsfördelningen i

hela populationen, vilket även reflekteras i signifikansnivån på 0.709 som bör

ligga under 0.05 för att spegla hela populationen.

Tabell 3

Respondenters könsfördelning

Kön Antal Andel Medelvärde

balans

Standardavvikelse Signifikansnivå

medelvärde

Kvinna 28 66,7 % 3,48 ,935

Man 14 33,3 % 3,60 1,056

Totalt 42 100 % 3,52 ,969 0,709

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 2 & 18 ur enkätundersökningen

I tabell 4 framgår att nästan 67% av respondenterna ingår i ett samboskap eller

giftermål, vilket utgör majoriteten. Andelen av respondenterna i förhållande

respektive singlar utgör lika stor del vardera och uppgår till knappt 17% vardera.

En marginell förbättring av balans nås när respondenten övergår från singel till

förhållande vidare till sambo/gift. Sambandet mellan relationsstatus och balans

testas ytterligare i kommande regressionsanalyser (Se avsnitt 4.3.4).
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Tabell 4

Respondenters relationsstatus

Relationsstatus Antal Andel Medelvärde
balans

Standardavvikelse

Singel 7 16,7 % 3,14 1,069

Förhållande 7 16,7 % 3,43 ,976

Sambo/ Gift 28 66,7 % 3,64 ,951

Totalt 42 100 % 3,52 ,969

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 3 & 18 ur enkätundersökningen

Vid frågan om respondenten har vårdnad av barn under 18 år visar tabell 5 en

jämn svarsfrekvens där knappt 48% svarat “Ja” och drygt 52% svarat “Nej”.

Studien visar ingen skillnad på balansen huruvida respondenten har vårdnad av

barn eller ej. Med en signifkansnivå på 0,870 är det dock inte säkert att resultatet

återspeglar den för hela populationen. Sambandet mellan barn och balans testas

ytterligare i kommande regressionsanalyser (Se avsnitt 4.3.4).

Tabell 5

Vårdnad av barn under 18 år

Barn Antal Andel Medelvärde
balans

Standardavvikelse Signifikansnivå

medelvärde

Ja 20 47,6 % 3,55 ,999

Nej 22 52,4 % 3,50 ,964

Total
t

42 100 % 3,52 ,969 0,870

Kommentar Statistiken är hämtad från fråga 4 & 18 ur enkätundersökningen
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I tabell 6 framgår respondenternas svar på fråga 19 vad är viktigast för dig för

stunden. En klar majoritet, 80% av samtliga respondenter, valde att fritiden är

viktigare än arbetslivet. Dock återfanns en liten minoritet på 20% som tyckte

arbetslivet var viktigast av alternativen.

Tabell 6

Respondenternas prioritering

Prioritering Antal Andel

Arbete 8 19,9

Fritid 34 80,1

Totalt 42 100

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 19 ur enkätundersökningen

I tabell 7 presenteras de tre olika dimensionerna av flexibilitet: tid, rum samt

normer kring tillgänglighet hos respondenterna. Tabellen är utformad utifrån

svarsalternativen som gavs till respondenterna där 1=Inte alls respektive Stämmer

inte och 5 = Helt och hållet respektive Stämmer. Med ett medelvärde på 4,17 (SD

= 0,762) samt en median på 4 upplever respondenterna hög men inte total frihet i

arbetstid. Arbetsuppläggsfriheten resulterade i en median på 4 men med

medelvärdet 4,14 (SD = 0,814), den totala tidsfriheten är därav hög men inte total.

Rumsfriheten är något lägre med ett medelvärde på 4,07 (SD = 0,778) men med

samma median som för tidsfrihet. Frågorna beträffande normer kring

tillgänglighet nådde ett medelvärde på 3,36 (SD=1,462) respektive 3,14

(SD=1,317), med en median på 4 respektive 3.

28



Falk & Gustavsson

Tabell 7

Flexibilitet

Fråga Medelvärde Median Standardavvikelse

I vilken utsträckning kan du
påverka dina arbetstider

4,17 4 0,762

I vilken utsträckning kan du
påverka upplägget av dina
arbetsuppgifter

4,14 4 0,814

I vilken utsträckning kan du
påverka platsen du utför dina
arbetsuppgifter

4,07 4 0,778

Påverkas ditt egna
arbetsupplägg av dina
kollegors arbetsupplägg

3,14 3 1,317

Händer det att du arbetar
under obetald tid exempelvis
genom att svara på samtal eller
mail på fritiden

3,36 4 1,462

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 5–9 ur enkätundersökningen

I tabell 8 presenteras resultatet för enkätfråga 9-17 som berör gränsdragning.

Samtliga resulterade med ett medelvärde på minst 3 där tre av variablerna

översteg 4. Tabellen visar på att respondenterna till viss del separerar arbetsliv

från privatliv med ett medelvärde på 3,35 (SD = 1.1) samt median på 3. Likt

föregående uppnår övertidsarbete ett medelvärde på 3,38 (SD = 1,268) och

median på 3. Samtidigt anger respondenterna att de i hög utsträckning tänker på

jobbet under fritiden, där medelvärdet uppgår till 4,02 (SD = 0,924) och median

landar på 4. Svaren om de arbetar under obetald tid resulterade i ett medelvärde på

3,36 (SD = 1.462) och 4 i median. Medelvärdet för uppoffringar blev 3,31 (SD =

1,259) med 3,5 i median.

Respondenternas svar beträffande tillfredsställelse i arbetsliv respektive fritid

resulterade i liknande resultat med ett medelvärde på 4,10 (SD = 0,821) respektive

4,19 (SD = 0,917), där både återfinns med en 4a i median. I förhållande hade
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frågan om huvudsakligt fokus ett lägre medelvärde på 3,62 (SD = 0,982) och

median på 3.

Tabell 8

Gränsdragning

Fråga Medelvärde Median Standardavvikelse

Händer det att du
arbetar under obetald
tid exempelvis genom
att svara på samtal
eller mail på fritiden

3,36 4 1,462

I vilken utsträckning
separerar du arbetsliv
från privatliv

3,36 3 1,1

Upplever du att du
tänker på arbetet
under fritiden

4,02 4 0,924

Upplever du
korrelation mellan
känslor på jobbet och
i hemmet

3,45 3 1,087

Upplever du
tillfredsställelse i ditt
yrkesliv

4,1 4 0,821

Upplever du
tillfredsställelse på
din fritid

4,19 4 0,917

Upplever du att ditt
huvudsakliga fokus
ligger i den delen av
arbetslivet eller
privatlivet där du har
störst chans till
tillfredsställelse

3,62 3 0,882

Gör du uppoffringar i
ditt fritidsliv till
förmån för karriären

3,31 3,5 1,259

I vilken utsträckning
har du övertidsarbete

3,38 3 1,268

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 9-17 ur enkätundersökningen
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Ur tabell 9 kan resultatet på respondenternas upplevda balans mellan arbetsliv och

privatliv utläsas. Resultatet visar på ett medelvärde på 3,52 (SD = 0,969) och

median på 3. Respondenternas nuvarande upplevda balans är varken bra eller

dålig, utan i genomsnitt ok.

Tabell 9

Balans

Fråga Medelvärde Median Standardavvikelse

Hur upplever du din
balans mellan
arbetsliv och privatliv

3,52 3 0,969

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 18 ur enkätundersökningen

4.3 Analys
I följande avsnitt undersöks korrelationen mellan studiens variabler. Därefter

testas studiens fem hypoteser i en multipel regressionsanalys. Avslutningsvis förs

en diskussion kring analysens utfall.

4.3.1 Cronbach Alpha
Cronbach Alpha har genomförts på variablerna för flexibilitet: tidsfrihet,

rumsfrihet och normer kring tillgänglighet. Testet gjordes för att säkerställa att de

mäter samma sak samt innehar en tillräckligt stark intern konsistens. Ifall

Cronbach Alpha värdet överstiger 0,7 anses svaren mäta samma sak och inneha

korrelation mellan varandra (Pallant, 2020). Värden mellan 0,6 och 0,7 anses

enligt Bryman och Bell (2005) ligga i en gråzon men de fortfarande anses

godtagbara och sammanslagning kan ske. Cronbach Alpha medförde att

variablerna tidsfrihet och rumsfrihet kunde slås samman och utgör i fortsättningen

Flexibilitet (Se tabell 10, bilaga 1 enkätsvar fråga 5&7). Variabeln normer kring

tillgänglighet medförde ett icke godkänt värde och ingår hädanefter inte i

begreppet flexibilitet (Se tabell 10, bilaga 1 enkätsvar fråga 6), utan hanteras

separat. Variablerna tillfredsställelse i arbetsliv och tillfredsställelse på fritiden

uppnådde ett godtagbart Cronbach Alpha värde på 0,687 och benämns i

fortsättningen som tillfredsställelse (Se tabell 10, bilaga 1 enkätsvar fråga 13-14).
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Tabell 10

Cronbach Alpha

Variabler Cronbach Alpha Antal

Flexibilitet 0,730 3

Tillfredsställelse 0,687 2

Kommentar: Variabler baserade på enkätfråga 5–7 & 13-14

4.3.2 Korrelationsanalys

Korrelationsanalys i tabell 11 syftar till att hitta korrelationer mellan variabler.

Tabellen lyfter dels negativa, dels positiva korrelationer. Då korrelationen är

positiv innebär det att variablerna rör sig i samma riktning. En negativ korrelation

innebär istället att ett högt värde på den ena variabeln ger ett lågt värde på den

andra. Fokuset på korrelationsanalysen finns i signifikansnivåerna, studien

använder sig av signifikansnivåer som når eller överträffar 95%.

Ur korrelationsanalyen (se tabell 11) utläses att högre segregering mellan arbete

och fritid (variabel 1. I vilken utsträckning separerar du arbetsliv från privtliv)

leder till högre upplevd balans hos respondenterna (variabel 10. Hur upplever du

din balans mellan arbetsliv och fritid), då korrelationen mellan variablerna är 0,5

(p<0,01). Motsvarande sjunker respondentens upplevda balans vid en integrerad

vardag.

Vidare utläses även att segregering (variabel 1. I vilken utsträckning separerar du

arbetsliv från privatliv) samt flexibilitet (variabel 11. Flexibilitet) leder till ökad

tillfredsställelse (variabel 5. Upplever du tillfredsställelse i ditt liv) då

korrelationen variablerna emellan är 0,31 (P<0,05) respektive 0,34 (p<0.05) (se

tabell 11). Segregering möjliggör även för individerna att enklare koppla bort

tankar på arbetet (variabel 7. Upplever du att du tänker på arbetet under fritiden)

då en korrelationen mellan variablerna är -0,32 (P<0,05). I korrelationsanalysen

(se tabell 11) utläses att variabel 7 och 5 i sin tur påverkar den upplevda balansen

(variabel 10. Hur upplever du din balans mellan arbetsliv och fritid) negativt
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respektive positivt med korrelationsvärden på -0,53 (p<0,01) respektive 0,62

(p<0,01).

Slutligen påverkas den uppleva balansen (variabel 10. Hur upplever du din balans

mellan arbetsliv och fritid) negativt av variabel 8. Gör du uppoffringar i ditt

fritidsliv till förmån för karriären samt variabel 2. I vilken utsträckning har du

övertidsarbete med korrelationsvärden på -0,53 (p<0,01) respektive-0,42 (p<0,01)

Normer kring tillgänglighet, som i Cronbach Alpha inte visade sig följa rum- och

tidsfrihet behandlades separat i korrelationsanalysen och utgör variabel 3. Händer

det att du arbetar under obetald tid exempelvis genom att svara på samtal eller

mail på fritiden. Korrelationsanalysen visar däremot inget signifikant samband

mellan normer kring tillgänglighet och upplevd balans (variabel 10. Hur upplever

du din balans mellan arbetsliv och fritidsliv) Bristen på signifikant samband

innebär att hypotes 3 Normer kring tillgänglighet har en negativ påverkan på den

upplevda balansen mellan arbete och fritid förkastas.

Tabell 11

Korrelationsanalys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1

2 −0,25 1

3 −0,24 0,13 1

4 -,68* 0,13 ,49** 1

5 0,31* -,28 -,01 -,00 1

6 −0,08 -,02 ,24 ,02 ,33* 1

7 -,32* ,13 ,13 ,32* -,31* -,07 1

8 −0,20 ,23 ,23 ,30- ,20 ,02 ,56** 1

9 −0,10 ,21 ,15 -,34* -,08 -,26 ,05 ,22 1

10 ,50** -,42** -,18 -,27 ,62** ,01 -,53** -,53** -,13 1

11 0,24 -,30* 0,07 −,01 ,34* ,19 -,19 -,06 -,06 0,2 1
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1. I vilken utsträckning separerar du arbetsliv från privatliv

2. I vilken utsträckning har du övertidsarbete

3. Händer det att du arbetar under obetald tid exempelvis genom att svara på samtal eller mail
på fritiden

4. Upplever du korrelation mellan känslor på jobbet och i hemmet

5. Upplever du tillfredsställelse i ditt liv

6. Upplever du att ditt huvudsakliga fokus ligger i den delen av arbetslivet eller privatlivet där
du har störst chans till tillfredsställelse

7. Upplever du att du tänker på arbetet under fritiden

8. Gör du uppoffringar i ditt fritidsliv till förmån för karriären

9. Påverkas ditt egna arbetsupplägg av dina kollegors arbetsupplägg

10. Hur upplever du din balans mellan arbetsliv och fritid

11. Flexibilitet

** p<0,01, * p<0,05

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 5–18 ur enkätundersökningen

Vidare i nästa avsnitt undersöks i vilken utsträckning kontrollvariablerna påverkar

balansen och vilken roll flexibiliteten, integrering och segmenterar spelar för

redovisningskonsultens upplevda balans mellan arbete och fritid.

4.3.3 Regressionsanalys

Vid analys av en regressionsanalys behöver först multikollinearitet tas i beaktning.

Multikollinearitet innebär att två eller flera variabler korrelerar i för hög

utsträckning, vilket skapar problem vid tolkning av matrisen. I tabell 12 framgår

det att alla värden understiger 0,7, således föreligger ingen indikation på

multikollinearitet och analysen kan fortskrida utan problem (Pallant, 2020). Tre

multipla regressionsanalyser har genomförts med avseende att mäta samband och

sambandets styrka mellan variabler. Ur regressionsanalysen kan Variance inflation

factor förkortat VIF utläsas vilket mäter multikollinearitet mellan variablerna.

Enligt Pallant (2020) är ett VIF-värde över 10 problematiskt. Craney and Surles

(2002) menar istället att VIF-värden över 5 ska exkluderas. Den genomförda
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studien presenterar inga VIF-värden över 2,897, därav understiger studien både

Pallants (2020) och Sulres (2002) värden och analysen kan fortskrida.

Regressionsanalysen har använts för att kontrollera att de samband som upptäcks i

korrelationsanalysen (Se Tabell 11) inte signifikant påverkas av kontrollfrågorna.

Regressionanalyserna har därför delats upp utifrån de tre oberoende variablerna

flexibilitet, integrering och segregering. Första analysen gjordes på de den

sammansatta oberoende variabeln flexibilitet i förhållande till respondenternas

upplevda balans. Andra analysen genomfördes på segregering och dess påverkan

på balansen, tredje och sista analysen genomfördes på sambandet mellan

integrering och balans.

I tabell 12 visas resultatet av den första regressionsanalysen. Utifrån tabellen går

det att utläsa att variablerna flexibilitet och ålder är signifikanta. Det signifikant

positiva sambandet mellan flexibilitet och balans tyder på att

redovisningskonsulter med högre flexibilitet upplever en bättre balans, än de med

lägre flexibilitet. På liknande vis illustreras ett signifikant positivt samband för

variabeln ålder. Givet samma flexibilitet upplevs högre balans mellan arbete och

fritid ju äldre respondenten är. Utifrån regressionsanalysens justerade R² går det

att utläsa att 19,1 procent av variationen i balans förklaras av variationen i

flexibilitet och studiens kontrollvariabler, dock är endast flexibilitet och ålder

signifikanta.

Trots att Pearsons korrelationsanalys i tabell 11 inte påvisar någon korrelation

uppstår ett samband mellan flexibilitet och balans i regressionsanalysen (se tabell

12). Anledningen kan bero på orsakssambandet. Det är möjligt att respondenten

inte upplever bättre balans tack vare flexibiliteten utan till följd av en högre ålder.

För att undersöka sambandet vidare genomfördes en regressionsanalys med

variabeln flexibilitet uppdelad (se bilaga 3). Inget signifikant samband återfanns

på oberoende variablerna tidsfrihet och rumsfrihet. Bristen på signifikant samband

medför att varken hypotes 1 och 2 accepteras. Tidsfrihet och rumsfrihet har ingen

signifikant påverkan på redovisningskonsultens upplevda balans mellan arbete

och fritid. Trots flexibilitetens ej signifikanta samband, visar både
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regressionsanalysen (se bilaga 3) och korrelationsanalysen (se tabell 11) att det

samband som återfinns är enhälligt positiva. Sambandet står därav emot Leungs

och Zhangs (2017) påstående om att tidsfrihet skulle leda till försämrad balans.

Istället stödjer det positiva sambandet Wöhrmanns (2020) och Cañibano (2019)

studie som anser att ökade tidsfriheten leder till ökad balans mellan arbete och

fritid.

De funna positiva sambanden tyder på att hypotes 1 riktades rätt och stämmer

överens med Felsted et al (2005) och Leung och Zhang (2017) i deras tanke om

att rumsfrihet bidrar till bättre balans för redovisningskonsulten. Bristen på

signifikans gör dock att studien ej stödjer deras slutsatser tillräckligt.

Tabell 12

Regressionsanalys flexibilitet i samband med balans

Variabler Std.B Std.Er

Flexibilitet ,401* ,240

Ålder ,432** ,012

Kön ,202 ,298

Relationsstatus ,291 ,185

Barn -,201 ,300

R² (Just. R²) ,290 (,191)

VIF-värde högsta 1,244

** p<0,01, * p<0,05

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 1–7 och 18 ur enkätundersökningen
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Resultatet av studiens andra regressionsanalys presenteras i tabell 13. I tabellen

går det att utläsa ett signifikant positivt samband mellan segregering och upplevd

balans mellan arbete och fritid. Det positiva sambandet tyder på att

redovisningskonsulter vars arbete och fritid hålls separerade upplever en högre

balans, jämfört med redovisningskonsulter som har en lägre grad av segregering.

Inget signifikant samband fanns mellan kontrollvariablerna och den upplevda

balansen. Oavsett individens livssituation visar analysen att segregering är

fördelaktigt för att uppnå balans mellan arbete och fritid. Utifrån

regressionsanalysens justerade R² går det att utläsa att 23,8 procent av variationen

i balans förklaras av variationen i flexibilitet och studiens kontrollvariabler.

Analysens resultat gör att hypotes 4 accepteras. Resultatet stödjer därav

Karassvidou, Glavelis (2015) idé om att segregering förbättrar

redovisningskonsultens upplevda balans mellan arbete och fritid. Resultatet

stödjer däremot inte idén om att avvikelser finns mellan könen. Könsvariabeln bör

dock tolkas med försiktighet på grund av den ojämna könsfördelningen bland

respondenter. Kontrollvariablerna visade ingen signifikant påverkan. Clarks

(2000) slutsats om att gränsdragning är högst individanpassat, och skiljer sig

avsevärt beroende på individens karaktär och familjesituation stöds därför inte av

denna studie.

Tabell 13

Regressionsanalys segregering i samband med balans

Variabler Std.B Std.Er

I vilken utsträckning separerar du arbetsliv från privatliv ,448** ,127

Ålder ,253 ,012

Kön ,191 ,289

Relationsstatus ,139 ,185
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Barn -,011 ,275

R² (Just. R²) ,331 (,238)

VIF-värde högsta 1,206

** p<0,01, * p<0,05

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 1–4, 10 och 18 ur enkätundersökningen

I tabell 14 framgår resultatet av den tredje regressionsanalysen som avser mäta

integreringens och kontrollvariablernas påverkan på balansen mellan arbete och

fritid. Testet genomförs på samma variabler som i tabell 13. Eftersom det nu är ett

omvänt läge har svarsalternativen för fråga 10 riktats om och hanteras omvänt vid

analysen. I tabellen framgår det att variabeln integrering är signifikant negativ.

Det signifikant negativa sambandet mellan integrering och balans tyder på att

redovisningskonsulten, vars arbetsliv integreras med privatlivet, upplever en

sämre balans än de med lägre grad av integrering. Ingen av kontrollvariablerna

visade ett signifikant samband med balansen. Individens livssituation anses därför

inte påverka den upplevda balansen vid integrering. Utifrån regressionsanalysens

justerade R² går det att utläsa att 23,8 procent av variationen i balans förklaras av

variationen i integrering och studiens kontrollvariabler.

Regressionsanalysens resultat gör att hypotes 5 accepteras (se tabell 14). Studien

stödjer därmed Karassvidou och Glavelis (2015) slutsats om att integrering

försämrar redovisningskonsultens balans mellan arbete och fritid. Likt

regressionsanalysen för segregering (se tabell 13) bör kön analyseras med

försiktighet med hänsyn sig den ojämna könsfördelningen. Men återigen återfanns

inga signifikanta skillnader beträffande kontrollvariabalerna och Clarks (2000)

slutsats om att gränsdragning är högst individanpassat stöds inte.
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Tabell 14

Regressionsanalys integrering i samband med balans

Variabler Std.B Std.Er

I vilken utsträckning separerar du arbetsliv från privatliv -,448** ,127

Ålder ,253 ,012

Kön ,191 ,289

Relationsstatus ,139 ,185

Barn -,011 ,275

R² (Just. R²) ,331 (,238)

VIF-värde högsta 1,206
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** p<0,01, * p<0,05

Kommentar: Statistiken är hämtad från fråga 1-4, 10 och 18 ur enkätundersökningen
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4.4 Hypotesprövning

I tabell 15 redovisas utfallen för samtliga hypoteser lyfta i studien. De hypoteser

som stöds av studien benämns acceptera, medan de hypoteser som inte stöds av

studien benämns förkasta. I studien kunde två hypoteser accepteras. De

accepterade hypoteserna är: H4: Segregering har en positiv påverkan på den

upplevda balansen mellan arbete och fritid och H5: Integrering har en negativ

påverkan på den upplevda balansen mellan arbete och fritid. Följande tre

hypoteser förkastas då inget signifikant samband kunde bevisas: H1: Rumsfrihet

har en negativ påverkan på den upplevda balansen mellan arbete och fritid, H2:

Tidsfrihet har en positiv påverkan på den upplevda balansen mellan arbete och

fritid och H3: Normer om tillgänglighet har en negativ påverkan på den upplevda

balansen mellan arbete och fritid.

Tabell 15

Sammanställning av hypoteser

Hypoteser Slutsats

H1: Rumsfrihet har en positiv påverkan på den upplevda balansen mellan
arbete och fritid.

Förkastas

H2: Tidsfrihet har en negativ påverkan på den upplevda balansen mellan arbete
och fritid.

Förkastas

H3: Normer kring tillgänglighet har en negativ påverkan på den upplevda
balansen mellan arbete och fritid.

Förkastas

H4: Segregering har en positiv påverkan på den upplevda balansen mellan
arbete och fritid.

Accepteras

H5: Integrering har en negativ påverkan på den upplevda balansen mellan
arbete och fritid.

Accepteras

Kommentar: Baserad på resultat från tabell 11-14

Hypoteserna H1 och H2 förkastas dels genom korrelationsanalysen i tabell 11

mellan flexibilitet och hur upplever du din balans mellan arbete och fritid, dels

bilaga 3 Regressionsanalys flexibilitets i samband med balans. H3 förkastas med
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stöd i korrelationsanalysen där inget signifikant samband mellan händer det att du

arbetar under obetald tid, exempelvis genom att svara på samtal eller mail på

fritiden eller påverkas ditt arbetsuppläg av dina kollegers arbetsupplägg och hur

upplever du din balans mellan arbetsliv och privatliv återfanns (se tabell 11). De

två accepterade hypoteserna, H4 och H5, stöds både i korrelationsanalysen i

vilken utsträckning separerar du arbetsliv från privatliv och hur upplever du din

balans mellan arbetsliv och privatliv (se tabell 11), och regressionsanalysen (se

tabell 13 respektive tabell 14)

4.5 Analys av öppen fråga
I enkätformuläret utgjorde fråga 20 Hur ser ett optimalt förhållande mellan arbete

och fritid ut för dig en öppen fråga. Av 42 svar var 7 av dessa blanka eller ej

relevanta för studiens syfte. Nedan diskuteras hur respondenterna svarat utifrån

studiens oberoende variabler för att skapa djupare förståelse för hur

respondenternas balans påverkas.

Av 35 kompletta svar uttryckte 24 respondenter en tydlig strävan efter

segregering, medan ingen uttryckligt hade integrering som preferens för sitt

optimala förhållande mellan arbete och fritid. Av de återstående 11

respondenterna framgick ingen preferens gällande gränsdragning. Respondenterna

som förespråkar segregering lyfte framförallt möjligheten att kunna släppa arbetet

vid arbetsdagens slut. Bland annat svarade en respondent “Att kunna lämna jobbet

både fysiskt och psykiskt och fokusera på fritiden och familjen. Det är ofta svårt

att inte ta med sig "jobbet hem" i tankarna”. Även en annan respondent uttrycker

sig liknande “Att man kan släppa tankar på jobbet på fritiden, vilket är väldigt

svårt”.

En annan aspekt som nämns upprepade gånger var strävan efter att minska på

övertidsarbete och på så sätt öka balansen mellan arbete och fritid. En respondent

svarade “8 timmar arbete och resten fritid”. Liknande svarade en annan

respondent “Helst ingen övertid och att kunna släppa tankar på arbetet när jag är

ledig”. När respondenternas arbetsdag är över vill de kunna stänga datorn, koppla
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bort arbetet och inte behöva oroa sig för att eventuellt behöva arbeta över. En

respondent nämner “Problemet med detta yrket är att ingen gör jobbet åt dig när

du är ledig, vid semester får man jobba som en blå både före och efter semester,

enbart för att kunna vara ledig.” I kombination med redovisningskonsultens

oregelbundna arbetsbelastning över året kan övertid driva redovisningskonsultens

känsla av obalans mellan arbete och fritid.

Anmärkningsvärt var det ingen som uttryckligen valde integrering som ett sätt att

uppnå balans. Kanske är det svårigheten att koppla bort arbetet som gör att

respondenterna vill ha en tydlig uppdelning mellan sfärerna. Även om de elva

respondenterna som inte uttryckligen valde en föredragen gränsdragning hade valt

integrering, hade majoriteten trots det pekat mot segregering.

Trots att respondenterna förespråkar segregering vill 14 av respondenterna

uttryckligen ha frihet i tid och 7 önskar uttryckligen även ha rumsfrihet. En

respondent svarade “Möjlighet att styra över arbetstider, tex jobba långa dagarna

ibland för att att jobba kortare dagar andra dagar. Att kunna jobba hemifrån”

och önskar således frihet i både tid och rum. Respondenten är inte ensam i önskan

om tids- och rumsfrihet. Flera uttrycker att de önskar ha “Frihet under ansvar” för

att kunna anpassa arbetet efter deras fritid och inte vara bunden varken i tid eller

rum. Respondenter vill dock att frihet sker på deras egna termer. En respondent

skrev:

“De dagar jag jobbar hemma är det okej att arbete och fritid flyter in i varandra för att
optimera båda delar. Men 80 % av tiden vill jag ha full fokus på arbetet och sen kunna
stänga av och koppla bort jobbet helt. Jag tror var och en hittar sina sätt att göra det på,
vissa känner lugn och kan koppla av om de svarar på samtal/mail under sin fritid. Jag
väljer att stänga av jobbmobil och dator för annars har jag svårt att koppla bort”.

Det har dock visat sig problematiskt att uppnå total tidsfrihet eftersom

redovisningskonsulten många gånger arbetar ut mot kund, och således behöver

anpassa sig efter dessa. Dock utgör detta inget större problem enligt

respondenterna “Men med hänsyn till kunder är det svårt och inte ett stort

problem”.
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Beträffande normer kring tillgänglighet uttrycktes detta som en biprodukt av

flexibilitet. Om redovisningskonsulten ska ha total flexibilitet krävs viss

inskränkning på fritid i form av att vara tillgänglig för kunder och kollegor. 14 av

de 35 respondenterna som svarat verkar ändå tycka att det är en uppoffring värd

att göra för möjligheten att arbeta när och var hen behagar.

4.6 Sammanfattning av empiriskt resultat och
analys
Inledningsvis i kapitel 4 presenterades enkätundersökningens resultat i form av

beskrivande statistik. Därefter genomfördes Cronbach Alpha för att testa den

interna konsistensen. I efterföljande delar genomförs Pearsons korrelationsanalys

för att undersöka samband mellan studiens olika variabler, samt

regressionsanalyser för att mäta styrkan i variablerna. Slutligen resulterade

enkätundersökningens svar i att två av fem hypoteser accepteras. Studien stödjer

att redovisningskonsultens balans mellan arbete och fritid påverkas positivt av att

upprätta en mer segregerad vardag, medan flexibilitetens påverkan på upplevd

balansen inte kunde bevisas.

Den accepterade hypotesen, att segregering förbättrar redovisningskonsultens

balans mellan arbete och fritid, underbyggs ytterligare efter analyseringen av den

öppna frågan. Majoriteten av de tillfrågade föredrog uttryckligen segregering för

att skapa balans mellan arbete och fritid. Även sambandet mellan flexibilitet och

balans var positiv, dock ej signifikant. Samtliga av respondenterna som tagit upp

flexibilitet i sina svar önskar dock frihet i antingen tid och rum eller båda. Högre

flexibilitet leder dock till att kravet på tillgänglighet ökar enligt respondenterna,

vilket i sig minskar möjligheten att segregera arbete och fritid. Lägre grad av

segregering leder till sämre balans (se tabell 11 & 13) Analysen av den öppna

frågan visar dock att respondenterna anser att uppoffringen är värd att göra för att

totalt sett maximera balansen mellan arbete och fritid.

Bristen på signifikant korrelation mellan flexibilitet och upplevd balans kan bero

på att organisationens bidrag av flexibilitet inte i sig själv kan skapa balans hos
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redovisningskonsulten. Balansen är möjligen något individen skapar med de

verktyg som organisationen erbjuder genom att vidare använda sig av

gränsdragning. Anmärkningsvärt var majoriteten av respondenterna kvinnor vars

preferenser enligt tidigare studier upplever högre tillfredsställelse med integrering

kontra segregering. Men trots kan det ur studiens resultat utläsas att segregering är

den gränsdragning som starkast bidrar till en bättre upplevd balans.

5 Slutsats och diskussion

Studiens avslutande kapitel innehåller slutsats och diskussion som besvarar syftet. Därefter

redogörs studiens bidrag, förslag till framtida och självkritik.

5.1 Slutsats
Syftet med rapporten var att utforska hur redovisningskonsultens upplevda balans

mellan arbete och fritid påverkas av flexibilitet och gränsdragning, som följd

formulerades två frågeställningar: Hur upplever redovisningskonsulten att

balansen mellan arbetsliv och privatliv påverkas av flexibilitet och

gränsdragning? och vilken avgränsning önskar redovisningskonsulten att den

hade mellan arbetstid och fritid? Som tidigare nämnt innefattade flexibilitet

ursprungligen tre dimensioner: tidsfrihet, rumsfrihet samt normer kring

tillgänglighet. Gränsdragning innefattar i sin tur integrering samt segregering.

Studiens modell (se figur 1) illustrerar förhållandet mellan balans och nämnda

påverkansfaktorer ämnat att undersöka.

Den teoretiska referensramen har använts i syfte att skapa lärdomar om

flexibilitetens beståndsdelar, samt kartlägga gränsdragningens roll i strävan efter

balans mellan arbete och fritid. Med utgångspunkt i den teoretiska referansramen

skapades studiens modell, denna har sedan testats statistiskt. Genomförd

enkätundersökning av redovisningskonsulters balans, flexibilitet och

gränsdragning stödjer delvis den tidigare forskning. Studiens resultat visar i

enlighet med Karassvidou och Glaveli ( 2015) att ett mer balanserat förhållande

45



Falk & Gustavsson

mellan arbete och fritid nås när segregering tillämpas. Studien kunde däremot till

skillnad från tidigare forskning inte påvisa att flexibilitet påverkar balansen,

varken beträffande tidsfrihet eller rumsfrihet (Leung, Glaveli, 2017; Felsted, et al.,

2005; Wöhrmanns, 2020; Cañibano, 2019). Även det icke signifikanta sambandet

mellan normer kring tillgänglighet och upplevd balans skiljde sig från tidigare

forsknings resultat (Arbetsmiljöverket, 2018).

Både korrelationsanalysen och regressionsanalysen visade ett signifikant positivt

samband mellan segregering och balans, samt ett signifikant negativt samband

mellan integrering och balans. Vid analysering av flexibilitetens påverkan på

balans visade korrelationsanalysen inget samband medan regressionsanalysen

fann ett signifikant samband. För att utreda denna ofullständighet gjorde

regressionsanalys på flexibilitetens beståndsdelar var för sig vilket inte påvisade

ett signifikant samband. Slutsatsen drogs med grund i regressionsanalysen gjord

på flexibilitet och påverkad av variabeln ålder, att redovisningskonsultens

upplevda balans mellan arbete och fritid steg i takt med åldern. Ålder var

dessutom den enda kontrollvariabeln som signifikant påverkade balansen i

samtliga regressionsanalyser. Kontrollvariablerna kön, relationsstatus och barn

påvisade ingen signifikant skillnad i den upplevd balansen.

Studiens syfte var att utforska hur redovisningskonsulten upplever att flexibilitet

och gränsdragning påverkar balansen mellan arbete och fritid. Avslutningsvis ska

nu studiens syfte besvaras. Vilken gränsdragning redovisningskonsulten tillämpar

påverkar dess balans mellan arbete och fritid, segregering förbättrar balansen

medan integrering visat sig försämra upplevda balansen. Flexibilitet kunde

däremot inte bevisas ha en påverkan på balansen, men är trots det en uppskattad

förmån bland redovisningskonsulterna.

5.2 Studiens bidrag
Denna studie bidrar till forskning om hur flexibilitet och gränsdragning påverkar

redovisningskonsultens balans mellan arbete och fritid. Ett ämne tidigare utforskat
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endast inom andra professioner. Genom en statistisk sammanställning och analys

har förståelse skapats för hur redovisningskonsulten upplever sin balans och hur

flexibilitet och gränsdragning påverkar den. Studien bidrar således till att fylla det

forskningsgapet som existerat beträffande professionen redovisningskonsulter. Ett

bidrag som i jämförelse med Mellners et al (2015) tidigare forskning på andra

professioner visar på fördelarna med en segregerad vardag oavsett livssituation

och att flexibilitet, varken gav positiv eller negativ påverkan på balansen. Studiens

fynd kan därigenom komma att påverka redovisningskonsultens synsätt på sin

gränsdragning och flexibilitet och möjligtvis minska risken för obalans och

missnöje i vardagen. Möjligtvis kan resultat även bidra med guidning för ett mer

hållbart yrke. Med grund i studiens resultat hoppas vi även kunna inspirera

yrkesmässiga inom andra professioner som saknar balans i vardagen att testa på

ett mer segregerat förhållningssätt för möjlighet till ökad balans och glädje i

vardagen.

5.3 Förslag på framtida forskning
Framtida forskning kan, sett till denna studies svarsfrekvens, gynnas av att utföras

i redovisningskonsultens lågsäsong. Fler respondenter leder till djupare analyser

och möjlighet att utföra analystester med högre krav på antal svar. Vidare kan det

vara aktuellt att undersöka geografiska skillnader inrikes såväl som utrikes, och

hur den svenske redovisningskonsulten upplever sin balans gentemot hur det

upplevs runt om i världen.

Ett annat möjligt fokus för framtida studier är en djupgående kvalitativ studie med

intervjuer, observationer och dokumentanalys på ett mindre geografiskt område.

Och på så vis undersöka ifall organisationens storlek kan påverka individens

upplevda balans. Det är även av intresse att undersöka vilken möjlighet olika

organisationer ger sina anställda beträffande flexibilitet. Samt om individuella

organisationens normer påverkar anställdas inställning till flexibilitet och

gränsdragning.
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5.4 Självkritik
Först vill vi belysa att empirin i studien grundas på redovisningskonsulter under

ett kort tidsspann i bokslutstid under våren, vilket för redovisningskonsulten är en

högsäsong. Det är möjligt att empirin är färgad av rådande säsong och att resultat

hade varit annorlunda om undersökningen genomförts på hösten, då

arbetsbelastningen är lägre. Vi vill även belysa att det hade varit önskvärt att lyfta

fler frågor kring respondentens upplevda balans i frågeformuläret, för att på så sätt

skapa en större förståelse för respondenternas definition av balans.
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Bilagor

Bilaga 1. Enkätformulär
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Bilaga 2. Följebrev

Hej Sveriges redovisningskonsulter!

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som skriver en kandidatuppsats
om hur flexibilitet påverkar redovisningskonsultens gränsdragning mellan arbete
och fritid.

Vi söker nu respondenter till vår enkät som beräknas ta max 5 minuter att
genomföra. Samtlig data hanteras konfidentiellt och som respondent är du helt
anonym vid besvarande av frågorna.

För att komma till frågeformuläret vänligen följ nedan länk som gärna får delas
vidare. https://forms.gle/m8Hc5QmUB4hpT1VR6

Tack på förhand för ditt deltagande!

Med vänliga hälsningar
Olof Falk & Emma Gustavsson
Ekonomprogrammet Redovisning & revision
Högskolan Kristianstad

Vid frågor vänligen kontakta oss på:
olof.falk0005@stud.hkr.se
emma.gustavsson0077@stud.hkr.se
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Bilaga 3. Regressionsanalys Flexibilitet i samband med
balans

Variabler Std.B Std.Er

Tidsfrihet ,273 ,251

Rumsfrihet ,032 ,241

R² (Just. R²) ,098 (,026)

VIF-värde
högsta

1,643
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