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Det flexibla arbetslivets möjligheter 
och utmaningar
Arbetslivet utvecklas ständigt. Den kanske mest påtagliga förändringen för Juseks 
medlemmar och andra akademiker under senare år är framväxten av det flexibla 
arbetslivet – hur globaliseringen, ny teknik och nya organisationsformer har förändrat 
hur, var och när arbetet kan utföras. Gränsen mellan arbete och fritid har därmed 
blivit mindre tydlig. 

I grunden är detta positivt. Knappast någon vill i dag återgå till ett arbetsliv 
baserat på övervakning och kontroll. Stämpelklockans tid är förbi. Akademiker 
på dagens arbetsmarknad säljer inte sin tid utan sin kompetens. Inte minst bär 
det flexibla arbetslivet på bättre möjligheter att förena karriär och familjeliv. Att 
gå tidigare på dagen för att vara med barnen på deras fritidsaktivitet uppskattas av 
många. Den förlorade tiden kompenseras genom några timmars arbete på helgen 
eller kvällen. Men som alla större samhällsförändringar innebär det flexibla arbets
livet också nya utmaningar och det kan vi som ett fackligt akademikerförbund 
inte blunda för.

Den här rapporten visar att flexibla arbetsformer är utbredda bland akademiker – 
föräldrar och chefer är särskilt positiva till denna möjlighet. I ett modernt arbetsliv 
kan individen själv påverka allt mer av sin arbetssituation. Samtidigt är det en stor 
grupp akademiker som förväntas vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid. För 
många upplevs detta främst som stressande, särskilt för kvinnor. 
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Tillgängligheten utanför ordinarie arbetstid, i form av mejl och telefon, är en 
riskfaktor för ökad stress. Trots detta visar den här rapporten att fler än åtta av 
tio akademiker saknar överenskommelse med sin närmaste chef om arbetsgivaren 
förväntar sig tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. Hela nio av tio akademiker 
uppger att det inte finns några övergripande riktlinjer på arbetsplatsen om 
gränssättningen av arbetet.

Rätt hanterat innebär det flexibla arbetslivet stora fördelar för både medarbetare 
och arbetsgivare – till gagn för arbetsinnehåll, produktivitet och livskvalitet. Men 
den här rapporten visar att de ökade kraven på tillgänglighet utanför ordinarie 
arbetstid är en utmaning som bör adresseras. 

Juseks uppfattning är att frågor som berör det flexibla arbetslivet bör bli föremål 
för en mer systematiserad diskussion på fler arbetsplatser runt om i Sverige. Både 
det flexibla arbetslivets fördelar och utmaningar hanteras med fördel genom ett 
väl fungerande partsgemensamt arbete på lokal nivå – gärna med utgångspunkt i 
överenskomna policys. Men den verksamhetsnära diskussionen bör också bli mer 
systematiserad mellan medarbetare och närmaste chef – det är i den relationen som 
mycket av det flexibla arbetslivet får sitt dagliga uttryck, inte minst när det gäller 
ledarskap, målstyrning och gränssättning.

Magnus Hedberg
Vd Jusek
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Sammanfattning

Det flexibla arbetslivet är utbrett
Ungefär hälften har möjlig heten att arbeta flexibelt, till exempel hemifrån eller från 
annan plats än arbets platsen. Föräldrar har större möjligheter till flexibelt arbete än 
medarbetare utan barn. Närmare sju av tio chefer har möjlighet att arbeta flexibelt.

Flexibilitet särskilt viktig för föräldrar och chefer
Drygt hälften av akademikerna tycker att möjligheten att arbeta på annan plats 
än arbetsplatsen är mycket viktig eller viktig. Endast 15 procent tycker att denna 
möjlighet  är oviktig. Drygt sex av tio föräldrar och drygt sex av tio chefer tycker att 
möjligheten  till flexibelt arbete är mycket viktig eller viktig.

Den här rapporten visar att många akademiker arbetar flexibelt och att detta upp fattas 
som något positivt. Rapporten visar också att kraven på att vara nåbar utanför ordinarie 
arbetstid stressar många. Av den anledningen är det viktigt att det flexibla arbetslivet 
diskuteras på fler arbetsplatser – gärna med utgångspunkt i överens komna policys. 
Även dialogen mellan medarbetare och närmaste chef måste utvecklas.



5

Många förväntas vara tillgängliga – främst chefer
35 procent uppger att de av sin arbetsgivare förväntas vara nåbara utanför ordinarie 
arbetstid. Närmare två av tre chefer förväntas vara nåbara utanför ordinarie arbetstid.

Det flexibla arbetslivet underlättar arbetet – tillgängligheten stressar många
Möjligheten av att bli nådd eller nå andra utanför arbetstiden stressar 47 procent 
av akademikerna . Det är 38 procent som uppger att möjligheten främst underlättar 
arbetet. En mycket stor majoritet anser att möjligheten att jobba hemifrån och att 
arbeta hemma i lagom takt vid lättare sjukdom främst underlättar arbetet.

Tillgängligheten mer stressande för kvinnor
Drygt hälften av kvinnorna anser att möjligheten att bli nådd och att nå andra 
utanför  arbetstid främst leder till ökad stress, men endast fyra av tio män har 
samma uppfattning. 

Chefer är mer positiva till det flexibla arbetslivet
Tre av tio chefer men hälften av medarbetarna uppger att möjligheten att bli nådd 
och att nå andra utanför ordinarie arbetstid främst leder till ökad stress. Även när det 
gäller att jobba hemma med sjukt barn (vobba) och att arbeta hemifrån vid lättare 
sjukdom uppger en betydligt större andel chefer att detta främst underlättar arbetet.

Yngre kvinnor mest stressade av tillgängligheten
Av de kvinnor som är under 40 år uppger 56 procent att tillgängligheten utanför 
ordinarie arbetstid främst bidrar till ökad stress. För män är upplevelsen av stress som 
högst i åldern 40–49 år (49 procent ), men avtar snabbt i slutet av arbetslivet.

Riktlinjer om tillgänglighet saknas på arbetsplatser
Trots den utbredda upplevelsen av stress är det mycket få akademiker som på sin 
arbetsplats har uttalande riktlinjer om att svara på telefon och mejl utanför ordinarie 
arbetstid. Endast nio procent uppger att det finns uttalande riktlinjer om att svara på 
mejl utanför ordinarie arbetstid och endast 13 procent uppger att det finns uttalande 
riktlinjer om att svara i telefon utanför ordinarie arbetstid.

Riktlinjer saknas mellan medarbetare och närmaste chef
Endast 16 procent av akademikerna uppger att de har uttalande rikt
linjer med sin närmaste chef om hur och när arbetsgivaren förväntar 
sig tillgänglighet utanför ordinarie  arbetstid – 82 procent  saknar  
en sådan överenskommelse. Att vara  

nåbar utanför  
ordinarie arbetstid 

stressar många
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Det flexibla arbetslivets fördelar 
och utmaningar

Det flexibla arbetslivet är utbrett 
Ungefär hälften av akademikerna har i dag möjlighet att arbeta flexibelt, till exempel  
hemifrån eller från någon annan plats än arbetsplatsen. Nästan sex av tio män har 
möjligheten att arbeta flexibelt, men endast fyra av tio kvinnor. Många arbets givare 
tycks anpassa möjligheterna till flexibelt arbete efter familjesituationen – bland 
akademiker  har föräldrar betydligt större möjligheter att anpassa var arbetet ska 
ut föras än de som inte har barn. Nästan sju av tio chefer har möjlighet att arbeta 
flexibelt.

Flexibilitet särskilt viktig för föräldrar och chefer
De grupper som har möjlighet att arbeta flexibelt tycker också att den flexibiliteten  
är viktig – fler än sex av tio föräldrar och fler än sex av tio chefer anser att det är 
viktigt att ha möjligheten att arbeta från någon annan plats än arbetsplatsen. 
Diagrammet  på nästa sida tillsammans med det ovan ger en indikation om att 
möjligheten  att arbeta flexibelt är mindre utbredd bland kvinnliga akademiker, 
men att en relativt större andel av dem anser att den möjligheten är viktig.
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Många förväntas vara tillgängliga – främst chefer
Det flexibla arbetslivet innebär många fördelar för akademiker. Det leder till intres
santa och utvecklande arbetsuppgifter, stora frihetsgrader och förbättrade möjligheter 
att förena karriär med familjeliv. En utmaning med det flexibla arbetslivet är dock 
arbetsbelastningen och den möjlighet till ökad tillgänglighet som den nya tekniken 
ger utrymme för. 

Diagrammet nedan visar att 35 procent av uppger att de förväntas vara nåbara utan
för ordinarie arbetstid – 43 procent av männen och 28 procent av kvinnorna. Bland 
cheferna är det närmare två av tre som upplever att de förväntas vara nåbara utanför 
ordinarie arbetstid.
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Det flexibla arbetslivet underlättar arbetet – tillgängligheten stressar många 
Det är svårt att definiera det flexibla arbetslivet på ett entydigt sätt. I den här under
sökningen delar vi upp det flexibla arbetslivet i fyra delar, utöver möjligheten att 
arbeta på annan plats än arbetsplatsen: (1) möjligheten att bli nådd och att nå andra 
utanför arbetstid, (2) kunna jobba hemifrån, (3) vara hemma med lättare sjukdom 
och samtidigt jobba i den takt som känns rimlig och (4) jobba och samtidigt vara 
hemma med sjukt barn (vobba). 

När det gäller att kunna jobba hemifrån och att jobba hemma med en lättare sjuk
dom är det en överväldigande majoritet som anser att det främst underlättar arbetet 
– fler än fem gånger så många akademiker uppger att möjligheten att jobba hemifrån 
främst underlättar arbetet än den grupp som uppger att det främst leder till ökad 
stress. Även när det gäller möjligheten att arbeta hemma vid lättare sjukdom är det en 
mycket stor majoritet som tycker att den främst underlättar arbetet. En tydlig, men 
något mindre, majoritet uppger att möjligheten att vobba främst underlättar arbetet.
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Uppfattningarna om möjligheten att bli nådd och att nå andra utanför ordinarie 
arbetstid är mer problematiska. Andelen som uppger att den möjligheten främst leder 
till ökad stress är större än den andel som tycker att den främst underlättar arbetet – 
47 procent uppger att det främst leder till ökad stress och 38 procent uppger att det 
främst underlättar arbetet. Detta ger en tydlig indikation om att frågan om nåbarhet 
och tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid inte bara skapar flexibilitet och hand
lingsfrihet utan också bidrar till ökad stress.
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Tillgängligheten mer stressande för kvinnor
Upplevelsen av stress tycks ha ett könsmönster. Det gäller framför allt möjligheten att 
bli nådd och att nå andra utanför ordinarie arbetstid. I detta fall är skillnaden elva 
procentenheter – 52 procent av kvinnorna uppger att denna möjlighet till tillgänglig
het utanför arbetstid främst leder till ökad stress, men endast 41 procent av männen . 
Sannolikt har det att göra med skillnader i ansvarstagande för hem och familj. Ett 
liknande, men svagare, mönster ser vi också när det gäller möjligheten att jobba 
hemifrån. 21 procent av kvinnorna uppger att möjligheten att jobba hemifrån främst 
är en källa till ökad stress, men bara 16 procent av männen uppger samma sak.
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Chefer är mer positiva till det flexibla arbetslivet 
Endast tre av tio chefer men hälften av medarbetarna uppger att möjligheten att bli 
nådd och att nå andra utanför arbetstid främst leder till ökad stress. Chefer är där
med betydligt mer benägna att uppfatta tillgängligheten utanför ordinarie arbetstid 
som något som främst underlättar deras arbete. 

Samma mönster är tydligt vad gäller möjligheten att vobba och att arbeta hemma 
med lättare sjukdom. Närmare fyra av tio medarbetare uppger att möjligheten att 
vobba främst leder till ökad stress, men bara var fjärde chef uppger det. Att arbeta 
vid lättare sjukdom leder främst till ökad stress för 20 procent av medarbetarna, men 
bara för 13 procent av cheferna. Slutsatsen blir att chefer generellt sett är mer positiva 
till det flexibla arbetslivet. 
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Yngre kvinnor mest stressade av tillgängligheten
När det gäller skillnaden mellan kvinnor och män utifrån ålder är det i gruppen 
kvinnor upp till 39 år som störst andel (56 procent) uppger att tillgängligheten utan
för ordinarie arbetstid främst leder till ökad stress. I den ålderskategorin är männen 
betydligt mer positiva till möjligheten till nåbarhet och att det främst under lättar 
arbetet. Detta ger, tillsammans med att kvinnor mer uppskattar möjligheten att 
arbeta på annan plats än arbetsplatsen och att de generellt sett är mindre positiva till 
nåbarheten utanför ordinarie arbetstid, en indikation om att den upplevda stressen 
handlar om svårigheten att kombinera hemmavarande barn, familj och karriär. 

I åldern 40–49 år är skillnaden mellan könen liten och det är i den ålderskategorin 
som störst andel män uppger att nåbarheten främst leder till ökad stress. I ålders
gruppen 50–64 år halveras nästan andelen män som uppger att nåbarheten främst 
leder till ökad stress. Äldre män är den grupp i arbetslivet som otvetydigt är mest 
positiva till nåbarheten utanför ordinarie arbetstid. För kvinnor i samma ålder 
minskar  inte andelen som uppger att nåbarheten utanför ordinarie arbetstid främst 
leder till ökad stress. Skillnaden mellan kvinnor och män existerar i alla åldrar, men 
är som störst för de äldsta medarbetarna.
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Riktlinjer om tillgänglighet saknas på arbetsplatser
Fler än var tredje akademiker, och fler än sex av tio chefer, förväntas vara nåbara 
utanför ordinarie arbetstid. Samtidigt är det denna aspekt av det flexibla arbetslivet 
som upplevs som stressande – främst för kvinnliga medarbetare i allmänhet och för 
yngre kvinnor i synnerhet. Trots den höga förekomsten och upplevelsen av stress är 
det mycket få akademiker som på sin arbetsplats har uttalande riktlinjer om att svara 
på telefon och mejl utanför ordinarie arbetstid. Endast nio procent uppger att det 
finns uttalande riktlinjer om att svara på mejl utanför ordinarie arbetstid och endast 
13 procent uppger att det finns uttalande riktlinjer om att svara i telefon utanför 
ordinarie arbetstid.
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Riktlinjer saknas mellan medarbetare och närmaste chef
Endast på en mycket liten andel av akademikernas arbetsplatser finns det uttalande 
riktlinjer om tillgängligheten utanför ordinarie arbetstid. Denna brist på systematik  
avspeglas också i bristen på riktlinjer mellan medarbetare och närmaste chef. 
Diagrammet  nedan visar att endast 16 procent av medlemmarna i något Sacoförbund 
uppger att de har uttalande riktlinjer med närmaste chef om hur och när arbets
givaren förväntar sig tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid – 82 procent saknar en 
sådan överenskommelse. 

Slutsatsen är tydlig; både på arbetsplatsnivå och i relationen mellan medarbetare och 
närmaste chef saknas det mycket ofta uttalade riktlinjer om krav och förväntningar 
på tillgängligheten utanför ordinarie arbetstid. I ljuset av att den här tillgänglig heten 
för många akademiker, inte minst för yngre kvinnor, främst är en källa till ökad 
stress, är det centralt att det i framtiden blir fler arbetsplatser som – gärna i en parts
gemensam dialog – tar fram uttalande riktlinjer och att detta även etableras mellan 
medarbetare och närmaste chef. På så sätt kan Sveriges akademiker bättre ta tillvara 
det flexibla arbetslivets möjligheter med mindre risk att drabbas av de utmaningar 
det nya arbetslivet ställer oss inför.
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Förutsättningar i det flexibla arbetslivet

Gränssättning avgörande för det flexibla arbetslivets utmaningar
Gränsen mellan arbete och fritid har blivit mindre tydlig. Med mer flexibla arbets
tider ökar medarbetarnas ansvar för gränssättning och prioriteringar. Risken för 
stress har därmed ökat. Gränssättningen har dock flera dimensioner, bland annat att 
kunna säga nej, att inte överarbeta och att kunna organisera arbetet effektivt. Att på 
ett konsekvent sätt kunna sätta gränser för detta minskar risken för otillfredsställelse 
och stress. 

Det flexibla arbetslivet kräver ett nytt ledarskap
Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att sätta gränser i det flexibla arbetslivet. 
Chefens  roll blir att sätta upp tydliga mål för verksamheten så att medarbetarna vet 
när de nått förväntade resultat. Chefen behöver också se till att medarbetarna har rätt 
förutsättningar för att nå målen. Chef och medarbetare behöver också ha en löpande 
dialog kring ansvar, gränssättning och prioriteringar för att etablera ramarna för 
arbetet. Värdet av ett mer demokratiskt ledarskap och coaching har ökat. 

Det är resultatet som ska räknas – inte tid och plats
Många jobb görs i dag under självständigt ansvar och handlar om att leverera resultat 
snarare än att vara på plats för att kunna arbetsledas eller kontrolleras. Det innebär 
att idén om krav på närvaro på arbetsplatsen kan ge vika för idén om mer själv
ständig planering av arbetstid inklusive frågan om fysisk närvaro på kontoret. Att 
vara på kontoret är ingen garanti för att medarbetaren gör ett bättre jobb. Fokus 
måste istället ligga på resultat.

Det flexibla arbetslivet är ett gemensamt intresse
Parterna på svensk arbetsmarknad har ett gemensamt intresse av att diskutera och 
adressera de utmaningar och lösningar som följer av det flexibla arbetslivet. Om 
utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens 
tillfred ställelse ökar och företagens produktivitet förbättras. 
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Om undersökningen
Den här rapporten baseras på en webbaserad enkät riktad till yrkesverksamma 
akademiker och är genomförd av TNS Sifo. Antalet besvarade enkäter är 1000 och 
fältperioden är veckorna 24–25, 2014. Som komplement används en fråga ställd 
i TNS Sifos telefonbuss första veckan av augusti, 2014. Den riktar sig till ett riks
representativt urval av Sveriges befolkning.
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Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer 
och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, 
trygghet och villkor. Med drygt 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademiker
förbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

Jusek
Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm 
Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö 
Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg

Tel 08665 29 00. Epost jusek@jusek.se. www.jusek.se 


