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Sammanfattning: 
 

Titel:  Karriärkvinnans dilemma – Hur upplevs relationen  arbetsliv och 

privatliv i ett kunskapsföretag. 
 

Seminariedatum:  2008-01-18 
 

Ämne/kurs:   FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Författare:  Christoffer Benninge, Angelica Berg, Timothy Larsson, Lina 

Sångberg. 
 

Handledare:  Jens Rennstam 
 

Nyckelord:   Arbetsliv, privatliv, förståelse, sensemaking, humankapital. 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie av fem kvinnors 

uppfattning av deras arbetssituation på fallstudieföretaget, skapa en 

förståelse för relationen mellan arbetsliv och privatliv. 
 

Metod:  Ett hermeneutiskt synsätt har präglat studien i dess utförande. Vidare 

har kvalitativa intervjuer använts för att samla in det empiriska 

materialet. Under arbetet har en abduktiv ansats använts.  

Teori:  Sensemaking så som det utvecklats av Karl E. Weick har använts 

som teoretiskt ramverk för att analysera det empiriska materialet. 
 

Empiri:  Intervjuer har gjorts med kvinnor anställda på en specifik avdelning 

hos fallstudieföretaget, även deras överordnade har intervjuats. Valet 

har grundats på att det rör sig om ett typiskt kunskapsföretag.  
 

Resultat:  Ett system bestående av identitet, kommunikation och förväntningar 

samverkar och förhindrar förändring. Intervjusubjekten accepterar 

sina livssituationer genom dessa tre faktorer. 
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Abstract 
 
Title:  The Career woman’s dilemma – How is work life balance perceived 

in a knowledge intense company. 
 

Seminar date:  2008-01-18 
 

Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 
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(UPC) or ECTS-cr) 
 

Authors:  Christoffer Benninge, Angelica Berg, Timothy Larsson, Lina 

Sångberg. 
 

Advisor:  Jens Rennstam 
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capital. 
 

Purpose:  The purpose with the study is to create an understanding of five 

women perceive their work life situation through a case study. 
 

Methodology:  A hermeneutist outlook has been used in the research. Qualitative 

interviews have been used in collecting the empirical material. An 

abduktiv approach has characterized our study. 
 

Theory:  Sensemaking, as it was developed by Karl E. Weick, have been used 

as theoretical framework in analyzing the empirical material. 
 

Empirical foundation:  Interviews have been conducted with women employed at the case 

stud company, as well as their superior. The choice has its 

foundation in that it is a typical knowledge intense company. 

Conclusions: A system consisting of identity, expectations and communication 

collaborate to work against change. The interview subjects cope with 

the fact that their life situation contains problems by these three 

factors. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att behandla tidigare forskning som genomförts samt 

upprinnelsen till examensarbetet. Vi lyfter fram diskussionen om varför vi anser att det 

valda ämnet utgör en problematik för arbetsgivare och arbetstagare. I kapitlet 

presenteras även vårt syfte och vår problemformulering. 

1.1 Kvinnor på den svenska arbetsmarknaden 

Att skapa bra arbetsplatser för både kvinnor och män, mammor och pappor är en 

överlevnadsfråga för svenska företag. Vi står inför en brist på arbetskraft i takt med att 

de stora fyrtiotalistkullarna börjar gå i pension om några år. Framsynta företag inser 

att både pappor och mammor blir föräldrar.1 

 

Citatet ovan är hämtat ifrån en rapport gjord av Svenskt Näringsliv. I rapporten 

behandlas olika goda exempel från arbetslivet på hur arbetsgivare kan underlätta 

ledighet för föräldrar. Detta menar rapporten är särskilt viktigt för kvinnor då dessa 

generellt tar mer ansvar för familjen. Från arbetsgivarens synvinkel visar rapporten att 

det är allt mer viktigt att ta hänsyn till kvinnor eftersom de utgör över 60 % av 

nyutexaminerade akademiker, särskilt med tanke på det förväntade 

arbetskraftsunderskott som kan bli en följd av pensioneringen av 40-talisterna.2 

 

Under senaste decennierna har utveckling på arbetsmarknaden varit entydig. Kvinnors 

deltagande på arbetsmarkanden har fluktuerat under åren, men den givna trenden är att 

kvinnors deltagande på arbetsmarkanden har ökat sedan 70-talet.  

 

                                                 
1 Svenskt Näringsliv, Så kan vi skapa framtidens arbetsplats – bra för både kvinnor och män, 2006-06-
27, http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/S__kan_vi_skapa_framti_154a.pdf, 
2008-01-06. 
2 Ibid. 
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 Källa: SCB, Sysselsatta efter kön 1976-2006, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____23330.asp. 
 

De markanta skillnaderna i utbildningsnivå mellan kvinnor och män belyses av 

Statistiska Centralbyrån (SCB) i en undersökning där det framkommit att fler kvinnor 

än män har eftergymnasial utbildning i alla åldrar, förutom bland den del av 

befolkningen som överstiger 65 år, där män är mer utbildade än kvinnor.3 

Undersökning visar även att i åldersgruppen 25-34 år är skillnaden störst mellan män 

och kvinnor då kvinnor i denna åldersgrupp är särskilt välutbildade 4. 

 

Mot bakgrund av det ovan förda resonemang anser vi att utveckling på den svenska 

arbetsmarknaden går mot att fler kvinnor än män kommer att vara högutbildade och 

därmed tror vi att kvinnor kommer att stå för en betydande andel av de anställda i 

dagens och i framtidens företag. 

 

1.2 Kvinnors relation arbetsliv och privatliv 

Tidigare undersökningar har visat att kvinnor i betydligt större utsträckning än män tar 

ansvar för familjen och hushållsarbetet, mestadels genom föräldraledighet, vård av barn 

och deltidsarbete. Detta leder i sin tur till att kvinnor hamnar efter i karriären för att de 

på grund av ansvaret för familjen ofta arbetar mer deltid eller väljer mindre 

kvalificerade arbetsuppgifter. Frånvaron från arbetet innebär också att kvinnorna inte 

                                                 
3 SCB, Fler kvinnor än män är högutbildade, Välfärd nr 3, 2005, 
http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2005K03_TI_04_A05ST0503.pdf , 2008-01-06. 
4 Ibid. 
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utvecklar sin kompetens på arbetsplatsen lika mycket som männen, vid återvändande 

till arbetet har kvinnorna redan hamnat efter och det är svårt att komma ikapp.5 

  

Studier har visat att det kan vara särskilt problematiskt för kvinnor som väljer att satsa 

både på karriären och familjen. De känner ofta att de slits mellan arbetslivet och 

privatlivet. Detta klarar inte alla kvinnor helt av att balansera, vilket kan leda till 

utbrändhet, stress och långtidssjukskrivningar till stora kostnader för arbetsgivaren.6 

 

I avhandlingen ”Föräldrar i arbete” konstaterar författaren att de svenska arbetsrättsliga 

reglerna vilar på en föräldraskapsnorm det vill säga att föräldraskapet ska angå båda 

föräldrarna och att arbetslivet ska kunna förenas med föräldraskapet. Slutsatsen i 

avhandlingen visar att den så kallade moderskapsnormen, att barn och föräldraskap i 

första hand angår kvinnan, råder i samhället 7. 

 

Risken att förlora kompetens på grund av att kvinnor inte utvecklas lika långt i 

karriären borde bli särskilt påtaglig i kunskapsföretag eftersom resurserna i 

kunskapsföretag oftast är särskilt knutna till individer 8. 

 

Med bakgrund av att kvinnor i vissa fall prioriterar familjelivet framför arbetslivet bör 

leda till att företag förlorar viktig kompetens. Inom vissa företag är individen och 

dennes kompetens företagets främsta tillgång. Detta gör att dessa företag är särskilt 

känsliga för problematiken som har diskuterats ovan. 

1.3 Humankapitalets betydelse i kunskapsföretag 

Kunskapsföretag karaktäriseras av att de anställda är den centrala resursen för företaget, 

det vill säga det finns ett stort beroende av varje anställds kompetens. Individerna i 

organisationen har en problemlösande funktion och arbetet präglas av en hög grad av 

                                                 
5 Svenskt Näringsliv, Så kan vi skapa framtidens arbetsplats – bra för både kvinnor och män, 2006-06-
27, http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/S__kan_vi_skapa_framti_154a.pdf, 
2008-01-06 och Nordenmark, Michael, Arbetsliv, familjeliv och kön, Boréa, Umeå, 2004. 
6 Nordenmark, Michael, Arbetsliv, familjeliv och kön, Boréa, Umeå, 2004. 
7 Votenius, Jenny, Föräldrar i arbete - Föräldrar i arbete: en könskritisk undersökning av 
småbarnsföräldrars arbete, Makadam förlag, Göteborg, 2007. s. 394. 
8 Alvesson, Mats, Ledning av kunskapsföretag – En studie av ett datakonsultföretag, Norstedts Juridik 
AB, Göteborg, 2002, s.13. 
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självständighet. Detta gör att de anställda behöver vara högutbildade och företaget bör 

ha en låg personalomsättning, de anställdas lojalitet är där av väldigt viktig.9 

 

Enligt Nyllinge är svenska datakonsultbolagen ett exempel på kunskapsföretag. Dessa 

företag värderades under år 1999 till i genomsnitt sju gånger så mycket som deras 

redovisade egna kapital. Värdet i ett kunskapsföretag utgörs inte endast av de fysiska 

tillgångar som bolaget besitter utan också utav det intellektuella kapitalet. Detta består 

av humankapital och strukturkapital.10 Humankapitalet genererar intäkter inom 

företaget och utgörs av de anställdas kompetenser, privata kontakter samt motivationen. 

Nyllinge menar att strukturkapitalet tillsammans med finanskapitalet skapar den 

kontext som möjliggör humankapitalets intäktsmöjligheter. Framtida intäktsmöjligheter 

för kunskapsföretaget gynnas av en hög genomsnittskompetens hos de anställda, hög 

motivationsgrad, företagets kapacitet att attrahera nya medarbetare samt att underlätta 

och effektivisera deras arbete.11  

 

Humankapitalet det vill säga medarbetarna är enligt ovanstående av yttersta vikt för 

kunskapsföretag. Medarbetarnas prestationsförmåga och motivation blir därmed 

avgörande för kunskapsföretagets framtida intäkter. 

1.4  Diskussion 

Allt fler kvinnor utbildar sig idag och trenden kommer troligtvis att gå mot en ökad 

andel kvinnor i framtidens kunskapsföretag. Den stora mängd arbetstagare födda under 

1940-talet som förväntas pensionera sig inom kort kan medföra arbetskraftsunderskott 

på den svenska arbetsmarknaden. Detta ställer därmed krav på företagen i Sverige att 

de skall vara attraktiva som arbetsgivare för högutbildade individer, vars majoritet 

består av kvinnor. 

 

I dagens samhälle finns en trend att kvinnor tar ett större ansvar för familjen på 

bekostnad av sin egen karriär. Denna trend kan medföra att kompetensförluster kan 

uppstå för företaget. Kunskapsföretag är särskilt känsliga för att förlora kompetens i 

                                                 
9 Alvesson, Mats, Ledning av kunskapsföretag – En studie av ett datakonsultföretag, Norstedts Juridik 
AB, Göteborg, 2002, s.13. 
10 Nyllinge, Peter, Analys av kunskapsföretag, Balans nr 6-7 1999. 
11 Ibid. 
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humankapitalet, eftersom detta är deras främsta resurs. Anställda som i dessa företag 

väljer att gå ner i arbetstid eller arbeta med mindre krävande uppgifter kan leda till stora 

konsekvenser för resultatet inom företag. Dessa företag är även beroende av att kunna 

attrahera välutbildad och kompetent personal, mer än hälften av personerna i denna 

grupp förväntas vara kvinnor. 

 

Bilden som framträder mot bakgrund av diskussionen tyder på att en stor del av de 

företag som i framtiden kommer att kunna attrahera kompetenta medarbetare och 

samtidigt kunna utveckla sitt humankapital, är de företag som har anpassat sig och tagit 

hänsyn till de anställdas vilja att kombinera karriär med familjeliv. 

 

Det är därför vår åsikt att arbetsgivarna bör ha en förståelse för hur relationen arbetsliv 

och privatliv uppfattas av de anställda för att kunna förutse hur arbetstagarna kan 

förväntas prioritera sitt arbete och hur system kan utvecklas för att tillgodose behoven 

hos de anställda. Detta bör resultera i minskad personalomsättningen och en ökad 

attraktionskraft på arbetsmarknaden för företaget. 

1.5 Frågeställning 

Utifrån ovan förda resonemang anser vi emanera i följande frågeställning:  

Hur fungerar relationen mellan arbetsliv och privatliv för kvinnor i kunskapsföretag?  

1.6 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie skapa en förståelse för 

intervjusubjektens relation mellan arbetsliv och privatliv.  
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2 Metod 

I detta kapitel presenterar vi vårt tillvägagångssätt vad det gäller insamlandet av 

empiriska materialet och hur vi har arbetat fram uppsatsen. Vi förklarar även valet av 

ansats och metod. 

 

2.1 Kunskapssyn 

Positivismen är en inriktning som används inom naturvetenskapen. Utgångspunkt är att 

det som studeras sedan kan generaliseras.12 Positivismen menar att man kan studera 

samma metoder för att undersöka sociala system.13 Detta är grunden till kritiken från 

det hermeneutiska synsättet som anser att verkligheten inte kan studeras objektivt 

eftersom studiesubjekten är människor som tänker och handlar i olika sociala 

sammanhang. Det hermeneutikiska synsättet anser att det inte finns en objektiv 

verklighet utan att människor har olika bilder av den. Dessa olika bilder av verkligheten 

kan studeras genom att forskaren analyserar hur människor tolkar olika sociala 

situationer.14  

 

Vi anser att ett positivistiskt angreppssätt för vår forskning inte är möjlig eftersom vi 

utgår ifrån att alla människor är subjektiva. Vi anser att det primära i vår forskning, i 

likhet med hermeneutikerna, är att studera hur olika situationer tolkas av 

intervjupersonerna snarare än att fastslå förekomsten av olika naturtillstånd.  

 

Resultatet av vår forskning blir ett exempel på hur en specifik situation kan förhålla sig 

och uppfattas. Kunskapsförvärvande sker ofta genom att verkliga exempel används för 

att illustrera teorier, empirin utgör i dessa exempel själva fundamentet för studiens 

giltighet. Dessa exempel får sedan testas mot andra situationer i verkligheten för att se 

deras giltighet. 

                                                 
12 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?- om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2006. s. 30. 
13 Bell, Emma, Bryman, Alan, Business research methods, Oxford University Press, Hampshire, 2003. 
s.24. 
14 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?- om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2006.? s.32. 
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2.2 Val av ansats 

Material som insamlas från empiriska studier ska kopplas till teorin. Detta kan ske i 

huvudsak utifrån två olika sätt, antigen det deduktiva eller induktiva sättet. Vid 

användandet av det deduktiva angreppssättet har forskaren en utgångspunkt en teori 

som sedan appliceras på empirin. Om endast denna ansats ska används i vår forskning 

innebär det att vi som forskare på förhand skapat oss en föreställning om resultatet av 

undersökningarna. Därmed förhindrar en sådan ansats uppfyllelsen av vårt syfte, att få 

en djupare förståelse för relationen mellan arbetsliv och privatliv inom 

fallstudieobjektet. 

 

En induktiv arbetsmetod innebär att insamling av empirisk data sker först och därefter 

undersöks hur en teori kan kopplas till det insamlade empiriska materialet.15 Denna 

ansats är mer gynnsam för vårt syfte med forskningen, eftersom den låter forskaren 

tolka materialet utan förutfattade meningar. Kritiken som har riktats mot denna ansats, 

bland annat från Jacobsen, är att ingen forskare kan gå ut i verkligheten med ett öppet 

sinne. Att en forskare har fördomar om vad som är mer eller mindre viktig information 

innan en empirisk studie påbörjas och att dessa fördomar kommer att påverka vilken 

information som samlas in.16  

 

Utifrån denna kritik har en ny ansats utvecklats nämligen abduktion. Denna ansats är en 

blandning av ovan nämnda ansatser. Abduktion används ofta vid fallstudier och innebär 

att forskaren ofta har ett hypotetisk övergripande mönster om studieobjektet innan 

studierna påbörjas. Datainsamlingen från empirin kommer antigen att stärka eller 

förkasta hypotesen. Alvesson menar att abduktion skapar en större förståelse om 

studieobjektet än de andra ansatserna eftersom den fokuserar på underliggande mönster 

också.17 

 

Vi har för vårt examensarbete valt en abduktiv ansats. Vi anser att vi inte kan använda 

oss av en induktiv eller deduktiv ansats eftersom vi innan intervjuerna har tagit del av 

                                                 
15 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion -vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Studentlitteratur, Lund, 1994. s. 41. 
16 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?- om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2006. s. 43. 
17 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion -vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Studentlitteratur, Lund, 1994. s. 42. 
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den diskussionen i samhället om arbetsliv och privatliv som till stor del grundar sig på 

olika teorier och från tidigare utförd forskning. Vi som forskare har även vissa 

föreställningar om vad vi anser vara privatliv och arbetsliv. Nationalencyklopedin anser 

att begreppet arbetsliv är omständigheter som skapas av arbetssituationen. Vi anser att 

dessa omständigheter bör förtydligas. Vi anser att arbetsliv infattar dels arbetet som 

utförs på den fysiska arbetsplasten och dels arbetsuppgifter som utförs i hemmet som är 

arbetsrelaterad såsom att svara på mail och tala i telefon. Begreppet privatliv är enligt 

Nationalencyklopedin en persons enskilda hem- och umgängesliv. Vi anser att all tid 

som inte spenderas i arbetslivet är privatliv. Dessa teorier har varit utgångspunkten för 

vårt val av studieobjekt och frågeställning. Vi bemöter alltså inte vår forskning med det 

enligt Jacobsen öppna sinne som krävs för att ha en renodlad induktiv ansats. Däremot 

har vi inga föreställningar om hur relationen mellan arbetsliv och privatliv ter sig hos 

studieobjektet och vi kommer inte utgå från några teorier. Vi använder istället teorier 

för att skapa en djupare förståelse för empirin i efterhand.  

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

Det finns två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen, dels den 

kvalitativa metoden och dels den kvantitativa metoden. Valet av metod bör göras med 

utgångspunkt från vilken sorts empirisk data som ska insamlas och vilken frågeställning 

som ska besvaras. Den kvalitativa metoden har som syfte att skapa en förståelse om 

studiesubjektet till skillnad från den kvantitativa metoden som eftersträvar 

generaliserbarhet.18 Kvantitativa metoder är mer strukturerade och är ofta mer 

formaliserade, vilket innebär att forskaren utövar en större kontroll och avstånd till 

studiesubjektet.19 Syftet med vår forskning är att förstå uppfattningar hos människor, 

något som inte lätteligen är kvantifierbart, därav har en kvalitativ metod valts. Genom 

denna studie kan sedan en diskussion föras kring relationen arbetsliv och privatliv som 

också kan vara till hjälp för att förstå relationen hos andra individer eller grupper.  

 

Den kvalitativa metoden är öppen, det vill säga att forskaren i liten utsträckning 

bestämt i förväg vad som exakt ska studeras. Jacobsen anser mot bakgrund av detta att 

kvalitativa ansatser ofta får hög intern giltighet och genom metodens öppenhet så blir 

                                                 
18 Holme, Magne Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Studentlitteratur, Lund, 1996., s. 13-14. 
19 Ibid, s.14. 
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informationen nyanserad, det vill säga den information vi får från uppgiftslämnaren blir 

unik.20 Vi anser att detta är eftersträvbart eftersom vi vill få fram studiesubjektets 

individuella och unika uppfattning. Metodens närhet till studieobjektet genom 

intervjuer möjliggör även att forskaren kan ”komma under skinnet” på 

studiesubjektet.21 Vi anser detta är en förutsättning för att kunna få den djupa förståelse 

som krävs för att uppnå vårt syfte.  

 

Eftersom vi inte har haft någon kännedom om studieobjektens uppfattning om 

relationen privatliv och arbetsliv på förhand har det varit viktigt att processen varit 

interaktiv och att vi kunnat ändra på problemställning i efterhand som vi fått mer 

information från studiesubjektet. Om inte denna möjlighet hade funnits hade vi kunnat 

få problem med undersökningseffekten (se nedan).  

 

Den kvalitativa metoden har kritiserats för att vara resurskrävande. För att motverka 

detta bör forskaren försöka välja ut rätt personer för undersökningen, de personer som 

besitter rätt kunskap, detta motverkar ett överflöd av information, vilket annars kan få 

till följd att forskaren sållar bort relevant information. Vidare krävas att forskaren är väl 

påläst på ämnet för att kunna tolka de data som samlats in på rätt sätt, feltolkningar kan 

leda till väldigt missvisande resultat. En ytterligare nackdel med de kvalitativa 

studierna är att forskningen skapar resultaten, forskaren ställer upp metoder för studien 

som sedan objekten måste ta ställning till, ofta handlar det om frågor som objektet 

kanske inte vill eller kan svara sanningsenligt på.22 

 

För att bemöta de krav som ställs på forskaren har vi i vår studie valt att endast använda 

oss av ett fåtal respondenter och grunda vår studie på deras uppfattningar. Vårt mål med 

forskningen är inte att resultatet ska vara generaliserbart, utan målet är att skapa en 

förståelse kring våra utvalda studiesubjekts uppfattningar i detta ämne. Förståelsen och 

tolkningen av empirin kommer att grundas på de förutbestämda ramar som vi ställt upp 

i vår ansats, detta kommer i viss mån eliminera risken för feltolkningar. Eftersom vi 

utgår från egna definitioner av arbetsliv och privatliv kommer vi att kunna kategorisera 

                                                 
20 Holme, Magne Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Studentlitteratur, Lund, 1996.  s.142. 
21 Ibid. 
22 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?- om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2006. s.143-144. 
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uttalanden från intervjusubjekten och undvika att deras egna definitioner skiljer sig från 

våra. 

 

Intresset i kvalitativ forskning ligger i att kunna utröna viss information, även om denna 

är subjektiv, forskaren måste vara medveten om att denne påverkar resultatet. För att 

minska denna påverkan bör forskaren vara flexibel och lyhörd gentemot studieobjekten. 

2.4 Val av fallstudieobjekt och intervjusubjekt 

Vi har valt att utföra vår studie på ett större svenskt globalt företag23, där vi har 

intervjuat fem kvinnor och deras manliga chef på en avdelning där kvinnor är starkt 

representerade. Fallstudieföretaget och den valda avdelningen anser vi representerar ett 

kunskapsföretag väl, eftersom arbetsuppgifterna är situationsanpassade och av 

problemlösande karaktär. Arbetet som de anställda utför på avdelningen är till stora 

delar självständigt. Merparten av de anställda på avdelningen innehar en akademisk 

utbildning. Vi tror att företagets utveckling och framgång i stor utsträckning är 

beroende av att personalen på den valda avdelningen är framgångsrik i sina 

arbetsuppgifter. Samtidigt är företaget inne i en expansionsfas som innebär en hög 

arbetsbelastning för de anställda och därför kan diskussionen kring relationen arbetsliv 

och privatliv väntas vara aktuell här. 

 

Med insikter av vad som anfördes i inledningen om hur kvinnors ökade betydelse på 

arbetsmarknaden så avser vi att studera kvinnor med småbarn, eftersom deras situation 

kan förväntas vara extra problematiskt eftersom de många gånger utmålas som att ha 

huvudansvaret för barn och hem. Denna grupp kan rimligen antas uppleva relationen 

mellan arbetsliv och privatliv extra problematisk, eftersom småbarn kräver mer 

omvårdnad och kräver därmed mer tid av föräldern. 

 

Fallstudieföretaget har uttryckt en önskan om att vara anonymt, därför har vi varit 

selektiva i presentationen av fallstudieföretaget.  

 

                                                 
23 Vi kommer hädanefter att benämna företaget som ”fallstudieföretaget”. 
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2.5 Val av undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden är det övergripande arbetssätt i vilken en eller flera olika 

datainsamlingsmetoder ingår. Vår studie har som ovan nämnts utgått från att samla in 

kvalitativ data i syfte att uppnå förståelse. Detta kräver att vi på ett djupgående sätt 

studerar objekten på nära håll och inte använder oss av en helt formaliserad 

studiemetod. Vi har därför valt att göra en fallstudie som en självständig 

forskningsmetod, för att vi vill skapa oss en djupare förståelse om detta ämne hos 

fallstudieobjektet.  Fallstudien kommer genomföras genom kvalitativa intervjuer. Vårt 

syfte och frågeställning kräver att få veta studiesubjektens egna uppfattningar om 

relationen privatliv och arbetsliv. För att vi som forskare ska kunna uppnå en djupare 

förståelse om studiesubjektet krävs att kvalitativa intervjuer genomförs i vår forskning. 

 

2.5.1 Utförandet av intervjuerna 

Vi har genomfört intervjuerna på fallstudiesubjektets arbetsplats. Detta val har vi gjort 

för att intervjupersonen ska känna sig trygga vilket vi tror bidrar till att 

intervjusubjekten kan ge mer uttömmande svar på våra frågor. Vi tror också att vi på så 

sätt optimerat möjligheten till att få mer uttömmande svar på våra frågor. Intervjuerna 

har även genomförts individuellt för att vi skall kunna skapa en förståelse om 

intervjusubjekten. Den individuella situationen kunde även möjliggöra att 

studiesubjektet vågade öppna sig utan någon påverkan från andra på arbetsplatsen. För 

att ytterligare möjliggöra att studiesubjekten skulle känna att de befann sig i en 

avslappnad miljö berättade vi innan intervjun att materialet kommer att anonymiseras i 

examensarbetet. 

 

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut information om hur intervjuerna skulle 

gå till. Den informationen var av praktisk karaktär, vi förklarade att vår forskning hade 

till syfte att studera relationen privatliv och arbetsliv. Vi tror inte att denna information 

har kunnat påverka forskningsresultatet eftersom den endast bestod av generella 

förhållningsregler. Därför tror vi inte att studiesubjekten på förhand kunnat förbereda 

sig nämnvärt, vilket i så fall skulle kunna ha genererat stereotypa svar.  
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Vi valde ut våra respondenter genom att informera vår kontaktperson på studieobjektet 

om att vi ville ha respondenter som var kvinnor och hade barn. Kontaktpersonen 

kontaktade därefter respondenterna och bestämde tid och plats. Respondenterna 

utgjordes av fem stycken kvinnor och en manlig chef som representerade arbetsgivaren. 

 

Intervjuerna har genomförts under en timme på arbetstid, vi tror att den avsatta tiden 

har skapat utrymme för att kunna bearbeta ämnet grundligt. Innan intervjun började har 

vi informerat att det som framkommer under intervjun kommer att användas som 

empiriskt material i forskningen och förklarat att denna typ av examensarbete är en 

offentlig handling. Vi informerade även om att vi kommer att spela in intervjun för att 

inte gå miste om värdefull information. Vi bedömer att de positiva effekterna av en 

inspelning överväger de eventuella negativa effekterna. De negativa effekterna skulle 

kunna vara att studiesubjektet kände ett visst obehag inför att samtalet blev inspelat. I 

och med att intervjusubjekten i den tidigare utskickade informationen blivit informerad 

om att de kommer att bli intervjuade och sedan själva fått välja om de ville delta anser 

vi ha lett till att eventuella farhågor minimerats. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna har vi varit två stycken från uppsatsgruppen. En 

person hade det övergripande ansvaret över att ställa frågor medan den andra den andra 

skulle tolka den ickeverbala kommunikationen samt ställa kompletterande frågor.  

 

2.5.2 Intervjuguide 

För att få fram intervjusubjektens egna åsikter kring ämnesområdet ansåg vi att en 

relativt öppen intervjuform var viktig för studien. Vi ville att studiesubjekten skulle 

känna sig fria att tala om sina egna iakttagelser och åsikter, dock ansåg vi att en viss 

struktur krävdes för att intervjun skulle omfatta alla områden vi ville studera. Denna 

utformning av metod kallas i litteraturen för semistrukturerad intervju.24 För att kunna 

skapa en semistrukturerade intervju utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1). Guiden 

innehåller övergripande frågor om de områden som vi ville beröra vid intervjutillfället.  

                                                 
24 Bell, Emma, Bryman, Alan, Business research methods, Oxford University Press, Hampshire, 2003. 
s.162 
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2.6 Trovärdighet 

En grundläggande fråga när en fallstudieundersökning har genomförts är om forskaren 

kan lita på de resultat som den kvalitativ fallstudieundersökning har gett.25 Vissa 

forskare inom kvalitativ forskning menar att reliabilitet och validitet hör till den 

kvantitativa metoden26. Vi anser att vi måste hålla oss kritisk till det empiriska material 

som vi samlat in, trots att vi har använt en kvalitativ metod. 

 

En kritik som brukar riktas mot kvalitativa intervjuer är hur forskaren måste bearbeta 

all den information som uppstår vid intervjuerna. Hur vet forskaren vad som är 

irrelevant? Vi tror att denna problematik kunde elimineras genom att vi som forskare 

hade vårt syfte och vår frågeställning klar vid perioden för informationsbearbetningen. 

  

Reliabiliteten i forskning handlar om forskningen kan upprepas och ge samma resultat. 

Kvalitativ forskning har inte som mål att fastslå lagar för människans agerande utan 

strävar efter att beskriva och förklara verkligheten utifrån uppfattningar hos människor 

som lever i den verkligheten. Eftersom det är en fråga om uppfattningar finns det inga 

klara referenspunkter som skulle möjliggöra reliabel forskning i ordinär mening.27 

 

Vår forskning strävar inte efter att kunna fastslå några företeelser som kan 

generaliseras. Vi har tittat på en ögonblicksbild av hur individer i en specifik kontext 

upplever vissa fenomen och omständigheter. Vår forskning kan ha blivit väldigt färgad 

av oss som forskaren, eftersom vi tolkar empirin utifrån våra egna uppfattningar och 

föreställningar. I vår forskning har intresset väckts genom studerandet av flera olika 

studier om samhället, det är därav möjligt att vi har skapat vissa förväntningar på 

resultat och blivit mer benägna att tolka viss information efter detta. 

 

I kvalitativa studier finns en större närhet till subjekten än i kvantitativa studier vilket 

gör att problematiken med giltig informationen blir mindre. De problem som finns är 

bland annat att forskaren inte helt säkert förstår vad subjekten uttrycker. Vidare bör 

forskaren ställa sig frågan om hur denna får så giltig information som möjligt och 

                                                 
25 Merriam, B, Sharan, Fallstudien - som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994. s 177. 
26 Jacobsen, Dag Ingvar, Vad, hur och varför?- om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2006. s. 255f. 
27 Merriam, B, Sharan, Fallstudien - som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994. s.180-181. 
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bedöma detta utifrån vilken grad av aktivitet som är lämpligt från forskarens sida. Detta 

är i sig inte helt problemfritt eftersom själva närheten till subjektet kan skapa 

förväntningar hos subjektet och subjektet kan då agera som det tror att forskaren 

förväntar sig. För att motverka problemen måste forskaren förstå sig själv och subjektet 

samt vara medveten om att problemen kan uppstå.28 

 

Resultat av examensarbetet blir vår tolkning av objektens uppfattningar, vi kan inte 

vara säkra på att detta verkligen är deras uppfattningar och vi kan inte heller 

fullständigt förstå kontexten. Vad vi får reda på är den bild objekten väljer att förmedla 

om sina uppfattningar i den situation som vi skapat. För att försöka få giltig och valid 

information har utformningen av intervjusituationen övervägts noga. Intervjuerna har 

inte följt en strikt mall utan de har utgått från den guide som vi tidigare nämnt, 

intervjuaren kunde utforma frågorna efter varje intervjusubjekt och deras svar. Detta 

gjorde att intervjusubjekten kunde studeras mer ingående och det fanns utrymme för att 

ställa frågor som kunde gå in mer på djupet, detta för att försöka förstå mer precist vad 

intervjusubjekten uttryckte. Vidare tillät det också forskaren att anpassa frågorna så att 

kontexten kunde förstås bättre.  

 

                                                 
28 Holme, Magne Idar, Solvang Krohn, Bernt, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Studentlitteratur, Lund, 1996. s.94-95. 
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3 Empiri 

Här presenterar vi den information som framkommit under de intervjuer som vi 

genomfört. Empirin grundar sig helt och hållet från dessa intervjuer som gjorts med 

sex stycken anställda på fallstudieföretaget. En av intervjuerna har varit med en chef 

på avdelningen. 

3.1 Intervjusubjektens arbetssituation 

Det flesta intervjusubjekten upplevde att de arbetade mycket. Mängden arbetstid 

varierade, flertalet hade en heltidstjänst, det vill säga ca 40 timmar per vecka. Ett 

intervjusubjekt hade en tjänst som motsvarande 75 % av en heltidstjänst. Utöver detta 

framkom att intervjupersonerna arbetade övertid i varierande grad. Ett intervjusubjekt 

uttryckte följande på frågan om hon upplevde att hon hann med sina arbetsuppgifter på 

den avtalade arbetstiden. Nä, alltså rollen är ju av den karaktär att man skulle kunna 

jobba hur mycket som helst och det känns ju alltid som om man ligger lite efter[…] 

 

Arbetet på företaget präglades av att det var ett högt tempo där arbetstagarna hade stora 

möjligheter att styra sina egna arbetstider. Intervjupersonernas arbetsuppgifter 

upplevdes som fördelaktiga då det också var flexibla och anpassningsbara efter 

oförutsedda händelser i privatlivet, det inbegrep också möjligheten att stundtals arbeta 

hemma. Möjligheten att utföra vissa arbetsuppgifter i hemmet krävde att arbetstagarna 

hade internetuppkoppling som godkänts av chefen. Det arbete som utfördes i hemmet 

var i huvudsak att läsa och skicka e-post. Samtliga intervjusubjekt utförde inte sådana 

sysslor i hemmet, men de upplevde att det vore en fördel om de kunde kontrollera sin e-

post i hemmet, man menade då att detta skulle bidra till att minska stressen. De flesta 

intervjusubjekt skulle inom snart framtid skaffa sig denna möjlighet att utföra vissa av 

sina arbetsuppgifter från hemmet.  

 

Ett utav intervjusubjekten uttryckte att arbetet var väldigt roligt och stimulerande på 

grund av de kontakter och det ansvar som följde ur dennes arbetsuppgifter, samtidigt 

upplevdes arbetet dock som stressande. Intervjusubjektet spekulerade i att princip vilket 

arbete som helst på samma kvalificerade nivå skulle orsaka en likartad stresskänsla. 
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Alla intervjusubjekt upplevde att de i viss mån tänkte på arbetet även när de var 

hemma. Mest berodde detta på att uppgifterna man var tvungen att utföra inte kunde 

täckas inom den avsatta tidsramen för arbetet. Ibland tillkom det fler uppgifter under 

tiden man inte var närvarande, till exempel mottogs en stor mängd e-post när man 

lämnat arbetet. Hög arbetsbelastning uppfattades som en bidragande faktor till att 

intervjusubjekten tänkte på arbetet även när de var hemma. Ett av intervjusubjekten 

utryckte sina funderingar i följande citat: [...] Det är nästan inte värt att ta en dags 

ledigt. Så är det ibland. Vi brukar skoja om det. Tar man en dags ledigt så har man 

mycket mer jobb. 

 

Vidare uppfattas företagskulturen så som att det var högt i tak och att det gavs utrymme 

för de anställda att lyfta fram sina egna idéer och tankegångar om hur arbetet skulle 

genomföras. Bilden av att arbetstempot var högt var också entydigt, det höga tempot 

skapade stundtals problem då arbetsbördan periodvis blev större. Någon ansåg också att 

möjligheten till att ta ledighet kan minskas på grund av att arbetsuppgifterna mestadels 

var av den arten att de inte kan överlåtas till någon annan. 

 

Företaget upplevdes som en arbetsgivare som premierar föräldraledighet. Beviset för 

detta menar intervjupersonerna är den ersättning som företag ger till föräldralediga som 

komplement till föräldrapenningen. Avsikten är att denna ersättning skall verka som 

kompensation för den förlorade arbetsinkomsten. 

 
Intervjusubjekten ser företaget som ett ungt sådant och de flesta av de intervjuade 

uppskattade medelåldern på avdelningen till 35 år. 

 

Relationen till de överordnade upplevdes generellt som god och öppen. Uppfattningen 

var att man kunde tala öppet om frågor som rörde arbetsbelastningen och även om 

relationen till privatlivet. Det fanns en förståelse för varandras situation då chefen 

befann sig i liknande livssituationer som vissa av de anställda. 

 

Den låga medelåldern tror intervjupersonerna har lett till en speciell atmosfär eftersom 

många av de anställda befann sig i en fas i livet då man har etablerat en familj och har 

småbarn att anpassa arbetet efter. Det i sin tur har skapat en förståelse för hur 
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oförutsedda situationer i privatlivet plötsligt kan uppstå och att det ibland kan vara 

komplicerat att kombinera arbetsliv och privatliv.  

 

Den generella uppfattningen är att det är få sociala aktiviteter som ordnas med 

arbetskamrater utanför arbetet och det förklarades av intervjupersonerna att till viss del 

så har de flesta på avdelningen ett privatliv som kräver mycket tid och energi. 

3.2 Interjvusubjektens privatlivssituation 

Alla intervjusubjekt förutom ett har barn, en övervägande del av intervjusubjekten lever 

i parförhållande. Många av intervjusubjekten uppgav att de tar huvudansvaret för 

hemmet. Orsaken till uppdelningen anser några vara att mannen är den som jobbar mer 

än kvinnan i förhållandet och någon måste ju ta hand om hemmet. För de 

intervjusubjekt som inte är i parförhållande har de ensamt allt ansvar för hemmet. De 

flesta uppger att all deras lediga tid går till att sköta hemmet men att det är svårt att 

uppskatta exakt hur mycket tid de lägger ner på hemarbete. Arbetsuppgifterna som 

intervjusubjekten utförde i hemmet kunde exempelvis vara hämtning och lämning på 

dagis, laga mat, tvättning och städning. Några av intervjusubjekten uppgav att de får 

hjälp med städning i hemmet för att få mer tid med sin familj. Vissa sa att det finns en 

uppdelning mellan arbetsuppgifterna i hemmet, mannen ansvarar för de mer manliga 

uppgifter som att ta hand om bilen och trädgården medan kvinnan tar mer ansvar för 

hushållsarbetet i hemmet. Ett intervjusubjekt menade att en förklaring till uppdelning är 

att mannen inte är van vid hemarbete för att kvinnan tagit mer ansvar under 

mammaledigheten. 

 

Många upplevde en stress i privatlivet på grund av att det är många tider i vardagen 

som måste hållas för att få livspusslet att fungera. De flesta av de intervjusubjekten 

anger att mor- och farföräldrar ställer upp mycket för familjen med hämtning från dagis 

och passning av barn. 

 

De flesta av intervjusubjektens barn går på dagis eller i skolan. Intervjusubjekten 

upplevde att deras barn trivs på sina dagis. De flesta barnen är på dagis alla arbetsdagar 

i veckan. Intervjusubjekten kunde känna stress över att deras barn spenderar för mycket 

tid på dagis. De säger att de vet att barnen har det bra men vissa upplevde att det finns 
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en outtalad tävling mellan föräldrarna på dagisen om vem som hämtar sitt barn först. 

Andra uppgav att denna stress kommer från ens egna föräldrar. Många undrar hur andra 

föräldrar får ihop det, hur de kan hämta sina barn så tidigt från dagis. En del av 

intervjusubjekten anser att deras barn tycker att de arbetar för mycket och kände en 

stress inför denna problematik. 

 

Många uppgav att hemmets sysslor tog all deras lediga tid och de inte alltid orkade och 

hade tid att vårda sitt sociala umgänge. När de är lediga från arbetet önskar det bland 

annat att träffa sina vänner eller till exempel gå på kurser. Någon upplevde att hyra in 

hjälp med barnpassning för att få mer egen tid inte känns bra, denne ville inte släppa in 

någon i familjen. Istället tyckte de att mannen i familjen bör ställa upp vid dessa 

tillfällen för att möjliggöra ledig tid för kvinnan. 

 

Samtidigt som ansvaret för familj och hem kunde vara väldigt stressande kände många 

intervjusubjekt en glädje över att få spendera mycket tid med sin familj, man ansåg att 

familjen kom i första hand. Samtidigt som att jag är väldigt engagerad på sitt jobb och 

kan göra mycket av det men på något sätt att familjen och barnen alltid kommer i första 

rummet, det tror jag. 

3.3 Arbetsgivarens perspektiv på arbetsliv och privatliv 

Enligt intervjusubjektet så genomsyras arbetsplatsen av ett högt arbetstempo. 

Situationen har föranletts av en längre tids tillväxt och en hård konkurrens, vilket har 

pågått under en väldigt lång tid. Chefen är medveten om att det höga arbetstempot 

sätter en hård press på den enskilde individen i organisationen och menade att det inte 

är alla som kunnat hantera en sådan situation under en så lång tidsperiod. En del av 

förklaringen till varför vissa personer ändå ser ut att kunna hantera situationen 

förklarades genom att man måste vara duktigt på att prioritera och veta vad som är 

viktigt och själv hitta en balans i livet som man känner att man klarar av. 

 

Vidare menade intervjusubjektet att en viktig del i rekryteringen inom organisationen 

bygger på att man får ett ömsesidigt förtroende för varandra på ett tidigt stadium och att 

han som chef gör detta genom att tidigt i rekryteringsfasen vara rak och ärlig i. Ja, det 

är något som jag lärt mig som chef, att man måste vara så ärlig som möjligt och att 
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man nästan på ett övertydligt sätt förklarar hur mycket det är att göra. För om det blir 

det omvända så blir reaktionen så negativ och man förstod inte att det är så mycket att 

göra. Men det är också så att man nästan kan skrämma bort någon och säga att detta 

kommer att vara så himla jobbigt och blir det inte så då, så blir det en positiv 

överraskning plus att människor uppskattar verkligen den här ärligheten. 

 

Själv ansåg intervjusubjektet att bolaget aktivt arbetade med att stötta anställda i den 

problematik som uppstår mellan arbetsliv och privatliv, i huvudsak var det de flexibla 

arbetstiderna och att man hade möjlighet att arbeta hemma som lyftes fram. Vidare så 

fanns det enligt intervjusubjektet en kontinuerlig diskussion inom företaget om hur man 

aktivt kan möta denna typ av problematik. Dock ansåg intervjusubjektet att idéer för 

praktiska lösningar var svåra finna, tidigare har man gjort försök med att erbjuda 

hemhjälp men på grund av den ekonomiska fördelen för den anställde uteblev och att 

det krävdes mycket administration från företagets sida medförde att projektet 

avvecklades. 

 

På arbetsplatsen har även intervjusubjekten egna utvecklingsplaner som formulerar 

intervjusubjektens långsiktiga och kortsiktiga mål. Dessa mål utvärderas kontinuerligt 

tillsammans med cheferna och intervjusubjekten vid deras utvecklingssamtal.   

  

Intervjupersonen har själv två småbarn och han menar att det har genererat en ökad 

förståelse för hur privatlivet förändras när man blir förälder. Dock framkom det också 

att trots den ökade förståelsen och medvetenheten om att det oftast är kvinnans 

arbetsbelastning som ökar mest när ett par blir föräldrar så finns det ingen aktiv 

diskussion om detta på avdelningen. Däremot menar intervjupersonen att: [...] om man 

vill göra karriär, så kan man inte vara den som tar hand om barnet mest. Man kan inte 

ta hand om hemarbetet mest laga mat, träna, utveckla sig själva, pynta och designa. 

Det går inte, alltså det är den här omöjliga ekvationen för dagens kvinna att det skall 

göra allting. Utan att de antingen så måste man försöka någonting och ha de skitet 

hemma och äta snabbmat eller någonting annat för att ekvationen skall gå ihop. Eller 

så har hon en make som hjälper till på lika villkor eller ännu mer. Så sätter man sig i 

den situationen som kvinna att nu skall jag göra karriär. Men jag skall göra allting 

annat också så är det en enkel biljett mot att springa in i väggen. 
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Som chef menar intervjupersonen att han inte lägger några värderingar i hur länge eller 

hur kort föräldraledighet som den anställde väljer att använda sig utav, utan han ser 

detta som ett beslut som den anställde själv måste fatta. Däremot menade han att det 

kunde förekomma situationer då blivande mammor valde att ta ut en väldigt kort 

föräldraledighet, med kort menas sex månader. Intervjupersonen menar att han 

principiellt då ber den anställde återkomma efter en tid i hemmet. Detta gör han för att 

hans erfarenhet pekar på att många nyblivna mammor väljer att ompröva sitt tidigare 

beslut. De vill med andra ord ha en längre föräldraledighet efter att man blivit förälder 

och känt in den nya livssituationen. 

 

På frågan om hur intervjupersonen ser på befordringsmöjligheterna hos en kvinna som 

har varit hemma under en två års period jämfört med en man som inte varit 

föräldraledig fick vi svaret: Nu säger vår jämlikhetslagstiftning att det där inte skall 

påverka. Men jag är inte riktigt hundra procentigt färdig i huvudet hur det inte kan 

påverka, om du har varit kortare tid i din befattning och då du de facto har lärt dig 

mindre så har det ju en påverkan om du skall göra karriär. Däremot behöver det inte 

påverka den normala löneökningen. Men i en befordran så kan jag inte se något annat 

än att det är klart det påverkar om man är borta från jobbet. Ur den aspekten är det ju 

viktigt att man försöker dela på arbetet mellan man och kvinna. 

3.4 Relationen mellan arbetsliv och privatliv 

Samtliga intervjusubjekt upplevde att det periodvis var svårt att få ihop arbets- och 

privatliv. Vidare diskuterade intervjusubjekten att då man skall kombinera arbets- och 

privatliv samtidigt som har man småbarn, så uppkommer det en problematik som man 

får acceptera och anpassa sig efter. Jag tror nog att vi försöker både på arbetet och i 

hemmet att bara skämta bort det, just för att alla är i samma situation och så. Dom som 

säger att det inte är så jobbigt, tror jag inte talar sanning. 

 

Vissa intervjusubjekt uttryckte att de gärna ville ha mer tid i hemmet, anledningen för 

detta var för att få mer tid till sig själva eftersom att denna tid är obefintlig. Exempel på 

vad man känner avsaknad av kunde vara möjligheten att träna eller gå på kurser. Ett 

intervjusubjekt besvarade frågan om vad mer tid skulle användas till enligt följande: Då 

hade jag inte lagt tiden på hemarbete, då hade jag lagt tiden på mig själv[...] 
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Det samlade intrycket var att all tid delades mellan arbete, barn och hemarbete. Detta 

exemplifierades i svaret hos ett intervjusubjekt som på frågan om mycket tid går till 

hemarbete svarade: Ja, det gör det, det är all ens lediga tid i stort sett. Det går i ett 

liksom. 

 

Konflikter och diskussioner uppkommer i varierande grad hos alla av våra 

intervjusubjekt. Enligt ett intervjusubjekt som inte hade några barn var en möjlig 

lösning att nedprioritera sitt hem och satsa allt på jobbet. Hon accepterade då att 

hemmet och privatlivet blev lidande. Men sen är det ju också självklart att man kan bli 

trött och lite osocial, att man har liksom gett allt på jobbet och jobbat jättemycket 

mycket och då finns det inte så mycket kvar i energi till sambo- och privatliv och det är 

inte alltid roligt och så, det kan jag absolut uppleva som tufft ibland. Detta menar 

intervjusubjektet är hennes eget val . Man är ju inte offer i situationen man gör ju ändå 

ett val också någonstans, att faktiskt jobba på det sättet . Intervjusubjektet ger också 

tydligt uttryck för att möjligheterna att fullt ut fokusera på arbetet begränsades av barn 

och familjeliv. Man är ju också mer flexibel när man inte har barn, det är väl därför 

jag kan jobba så pass mycket övertid, skulle jag ha det hade jag kanske inte kunnat 

göra det.  

 

Detta resonemang understöddes också av de intervjusubjekt som hade barn, vilka ofta 

beskrev sin situation som ett livspussel. Det upplevdes som problematiskt att få alla 

delarna att gå ihop, där det inte gick att nedprioritera. Ja, det är ju det här schemat som 

alla försöker lägga, det här pusslet som inte hänger ihop någonstans. Det är jättetufft, 

skulle man ljuga om man sa att det inte var. På frågan om det är några konflikter i 

hemmet om arbetsfördelningen svarar ett intervjusubjekt så här: Jag skall ju inte säga 

att vi har några jättekonflikter om det. Men det är klart att vi diskuterar det och det är 

ständigt pågående, vem skall lämna vem skall hämta, vem gör det och det. Vidare 

nämner intervjusubjektet att det är hon som mestadels hämtar och lämnar barnen på 

dagis. 

 

De flesta intervjusubjekten värdesatte tiden de spenderade med familjen högt, även om 

detta inneburit att karriären blivit eftersatt. Flera intervjusubjekt menade att de 

identifierade sig både med sin roll som karriärskvinna och med sin roll som mamma. 
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Detta berodde till stor del på att intervjusubjektet hade gått ner i arbetstid för att maken 

skulle kunna arbeta mer. I likhet med många andra intervjusubjekt var detta ett 

medvetet val som diskuterats fram gemensamt i familjen och att någon förändring var 

inte önskvärd då intervjusubjektet kände sig privilegierad att kunna spendera tid med 

sina barn.  

 

Intervjusubjektet utan barn ger också uttryck för hur svårt det är att ta ett beslut om när 

det är passande att skaffa barn. [...] jag kan själv känna att man väger, när passar det - 

när passar det inte?  Det kan jag tänka mig att det är, ibland kanske det är bättre det 

bara händer, annars passar det kanske aldrig. Dessa funderingar uppkommer också då 

intervjusubjektet resonerade kring svårigheten i prioritering mellan familj och karriär. 

[...] det kan jag ibland känna, att de som har barn får andra prioriteringar också, så 

jobbet blir inte riktigt lika viktigt, det kanske låter dumt. Men snarare att familjen eller 

att barnen blir viktigare. Detta ger samtliga av våra intervjusubjekt uttryck för. Många 

uttalar också en önskan om en fortsatt karriärutveckling men att denna får komma när 

det passar med deras familjesituation, ett intervjusubjekt uttalade sig så här om 

framtiden, när barnen inte behöver lika mycket närvaro av föräldrarna: Jag kan nog 

tänka mig att ta ett mer ansvarsfyllt jobb då. 

 

Ett annat intervjusubjekt svarade så här på frågan om en framtida karriärutveckling: 

Kanske på sikt, inte just nu kan jag säga att det skulle vara lämpligt eller lägligt just nu 

men på sikt så tror jag det.  

 

Samtidigt så kombinerade alla våra intervjusubjekt karriär med att samtidigt ha 

huvudansvaret för familjen. Detta upplevdes som stressigt och som tidigare nämnts så 

kände de att det var svårt att få det att gå ihop. Ett intervjusubjekt hade gjort ett aktivt 

val att vara den i parförhållandet som inte fokuserar på att utveckla sin karriär för 

tillfället, vilket kan belysas med följande citat. Ja just nu trivs jag faktiskt, jag behöver 

inte ta jobbet med mig hem. Och som vi har det nu i vårt förhållande nu så kan inte 

båda göra det utan nu har vi valt att Anders29 gör det. Så nu har jag valt att backa 

tillbaka och ha enbart en administrativ tjänst och göra vad jag ska på jobbet. Jag hade 

mycket väl kunnat ta för mig mer men då får mina barn bli större och Anders jobba 

mindre. För någon måste vara hemma och ta hand om det som finns där. Många av 

                                                 
29 Alla namn är fingerade. 
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våra intervjusubjekt som levde i ett förhållande hade också en man som satsade mer på 

karriären i dagsläget. [...] jag är medveten om att jag har en tjänst som är ganska hög, 

”hög” så jävla hög är den inte, men jag har en ganska krävande tjänst men jag gör nog 

så att jag tonar ner den ganska så mycket och det gör min man också. Han är en 

väldigt mycket högre tjänst. 

 

Något som var generellt för alla våra intervjusubjekt var att de uppfattar att de får 

förståelse från fallstudieföretaget i deras livssituation. De känner också att 

fallstudieföretaget var en bra arbetsplats som de trivdes och de kände att 

arbetsuppgifterna var spännande. Men eftersom jag är så beroende att i den här 

situationen ha en flexibilitet i mitt jobb och kunna bestämma ganska mycket över mina 

arbetstider. Så skulle det krävas ganska mycket till att jag flyttar på mig ändå. 

Fallstudieföretaget är ett intressant företag där det händer jättemycket och det är kul. 

Den förståelsen om man får sätta samtliga intervjusubjekt ett stort värde på. Man har 

väldigt mycket förståelse, det är ingen som tycker det är konstigt[…] Och det är 

jätteskönt, det är värre om man arbetar på ett ställe där man kanske inte har den 

förståelsen. 
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4 Sensemaking 

Kapitlet behandlar Karl E. Weicks teori om hur sensemaking skapas i en organisation. 

Det teoretiska ramverket som presenteras i detta kapitel kommer att utgöra grunden för 

analysen i nästa kapitel. 

 

Vi har valt att tolka det material som framkommit i vår forskning utifrån denna 

sensemakingteori. Denna skall ge oss en bättre förståelse av materialet och även kunna 

ge oss insikt i vad som har påverkat innehållet i det. Vårt mål har varit att försöka förstå 

vad som påverkar relationen arbetsliv och privatliv, därför har vi valt en teori som kan 

hjälpa oss att förstå varför intervjusubjekten har upplevt sina situationer som de har 

gjort. Vi vill se på hur subjekten förståeliggör sina situationer. 

 

Sensemaking utvecklades av Karl E. Weick och handlar om hur individer accepterar, 

förstår eller möter olika situationer, han menar att sensemaking är en process som 

grundas i både individuell och social aktivitet.30 Processen kan illustreras av 

nedanstående bild. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I bilden förklaras en process där olika element påverkar hur individer eller 

organisationer accepterar eller avvisar en händelse och visar ifall denna händelse 

kommer att återskapas. I sensemaking-processen sker förståeliggörandet efter att 

handlingarna har utförts. En individ agerar på ett visst sätt och utvärderar sedan 

                                                 
30 Weick, Karl E, Sensemaking in organizations, SAGE publications, London, 1995. 
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effekterna utifrån sina uppfattningar, det är här sensemaking sker. Sensemaking bör 

skiljas från tolkning, Weick uttrycker detta på följande sätt: Sensemaking, therefore 

differs from interpretation in ways such as these. Sensemaking is clearly about an 

activity or a process, whereas interpretation can be a process but just as likely to 

describe a product.31 Denna process påverkas, enligt Weick, av sju olika element, vi 

har valt att endast behandla tre av dessa, som synes i bilden ovan. Denna avgränsning är 

en följd av det empiriska materialet. De tre element vi fortsättningsvis diskuterar är 

identitet, kommunikation och förväntningar. Dessa påverkar alla hur individerna 

uppfattar och förstår ett viss iscensättande av en händelse, detta kallas av Weick för 

enactment. 

 

Enactment är i Weicks mening: …the activity of ”making” that which is sensed. Detta 

kommer av att sensemaking utgår från att agerande som en grund för processen. Vidare 

innebär detta även att människor ofta producerar delar av den miljö de möter. Weick 

exemplifierar detta genom att beskriva hur en flygledare kan planera hur flygplanen 

skall agera kring en flygplats. Denne skapar då en miljö vari han själv måste agera när 

han sedan måste få dirigera trafiken i verkligheten.32 

 

4.1 Identitet 

Sensemaking kan skapas kontrollerat och medvetet genom att individen misslyckas 

med att bekräfta sin identitet i en viss situation. Weick menar att identiteten utgörs av 

en interaktionsprocess, Thus the sensemaker is himself or herself an ongoing puzzle 

undergoing continual redefinition, coincident with presenting some self to others and 

trying to decide which self is appropriate.33 Individen tvingas genom att möta olika 

situationer att omvärdera sin egen identitet för att kunna acceptera situationen. 

Sensemaking kan även ske när agerandet i en viss situation passar ihop med den 

identitet som individen har, den har då en förstärkande effekt. Detta upplevs med 

mindre obehag, då det finns en samstämmighet mellan identiteten och handlingen. 

Vidare kan sensemaking ske när individen projicerar sin identitet i en specifik miljö och 

sedan observerar vilka konsekvenser detta får. 

                                                 
31 Weick, Karl E, Sensemaking in organizations, SAGE publications, London, 1995, s.13. 
32 Ibid, s.30-31. 
33 Ibid, s.20. 
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Weick menar vidare att organisationens identitet kan sägas skapas av individernas olika 

identiteter när dessa befäster sina egna identiteter i organisationsmiljön. Individerna har 

därmed ett behov av att ha en konsekvent identitet som överensstämmer med sina egna 

handlingarna. Sker inget bekräftande av identiteten i organisationen kommer individen 

att omvärdera sin identitet och påbörja en ny sensemaking-process. Via interaktion med 

andra individer i organisationen kommer individen att förändra eller förtydliga sin 

uppfattning av organisationens identitet. Denna identitetsprocess är ständigt pågående 

från båda håll, individerna utmanas av organisationen och organisationen utmanas av 

individerna.34 

4.2 Kommunikation 

Inom organisationer sker beslut ofta i sällskap av andra. Dessa beslut behöver bli 

godkända, implementerad eller förstådda av andra individer inom organisationen. 

Weick definierar organisationen som en samling av gemensamma meningar som 

upprätthålls av utvecklingen och användandet av ett gemensamt språk och vardaglig 

social interaktion. Kommunikationen skapar, i Weicks mening, en sensemaking-

process, detta sker genom att individerna reagerar på varandras kommunikation, 

antingen godkänns eller förkastas någon annans påståenden. 35 Med kommunikation 

menas inte endast verbal kommunikation utan alla former av signaler som människor i 

ens omgivningen kan uppfatta 

 

4.3 Förväntningar 

Förväntningars roll i sensemaking-processen är stor. Weick menar att individer tenderar 

att filtrera den information som de tar till sig på grund av sina förväntningar. En 

händelse som överensstämmer med förväntningarna kan förstärka förståelsen mer än 

vad en icke överensstämmelse kan omkullkasta den. Resultatet kan bli att vissa 

individer väljer att vidmakthålla en felaktig uppfattning. Weick säger att förväntningar 

blir en del av den värld som individerna skapar, individer ser alltså det de förväntar sig 

att se. 36 

                                                 
34 Weick, Karl E, Sensemaking in organizations, SAGE publications, London, 1995. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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5 Analys 

I detta avsnitt avser vi att förena det empiriska materialet och de teorier som vi valt att 

utgå i från. Sensemaking är här det verktyg vi använder för att analysera det empiriska 

materialet.  

5.1 Förståelse som motivation ur ett arbetsrelaterat 

perspektiv 

I empirin framgår det att många intervjusubjekt kände att deras arbetssituation är tuff, 

många jobbade mycket mer än vad som står i deras anställningsvillkor. 

Intervjusubjekten tar i stort sett huvudansvaret i hemmet, för barn och för 

hushållsarbetet. De upplevde att relationen mellan privatliv och arbetsliv var 

problematisk. Många upplevde att det var svårt att få tiden att räcka vilket ledde till en 

stressande känsla hos intervjusubjekten. 

 

Samtliga intervjusubjekt nämnde att de upplevde att det fanns en förståelse från 

arbetsgivaren och kollegor på deras avdelning om denna problematik. Denna förståelse 

uppstår i kommunikationen mellan kollegorna och med arbetsgivaren, dels i 

strukturerade möten och dels genom inofficiella samtal.  

 

Weick menar att genom kommunikation testar individer sina egna värderingar inom 

organisationen. Med kommunikation menar vi dessa tidigare nämnda diskussioner som 

sker i samband med interaktion i organisationen. Weick menar att det gensvar som 

individerna upplever i kommunikationen blir avgörande för sensemaking-processen. Ett 

bekräftande gensvar skapar en acceptans som leder till att individen uppfattar sin 

situation som normal.  Enligt vår mening sker detta på fallstudieföretaget eftersom de 

flesta av intervjusubjekten befinner sig i likartade livssituationer både privat och på 

arbetet. Det ansågs vara en god stämning på arbetsplatsen trots att de upplevde ett högt 

arbetstempo och relationen arbetsliv och privatliv upplevdes problematisk. Vissa 

intervjusubjekt uttryckte att denna förståelse var ett starkt bidragande faktor i deras 

trivsel, till exempel i följande citat: Man har väldigt mycket förståelse, det är ingen som 

tycker det är konstigt[…] Och det är jätteskönt, det är värre om man arbetar på ett 
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ställe där man kanske inte har den förståelsen. Den ovan beskrivna förståelsen av 

livssituationen från organisationen anser vi skapar en acceptans hos intervjusubjekten, 

det problematiska i deras livssituation blir normaliserat i organisationen. 

 

Enligt Weick är samstämmighet mellan individens och organisationens identitet 

stärkande för individens trivsel. När dessa två överensstämmer känner sig individen 

nöjd och trygg i organisationen. Samtliga intervjusubjekt trivdes med att arbeta på 

fallstudieföretaget samt ansåg sig ha intressanta arbetsuppgifter med vissa 

utvecklingsmöjligheter. Det framkom även att fallstudieföretaget hade 

utvecklingssamtal med varje anställd. Intervjusubjekten upplevde att detta är något som 

stimulerade deras personliga utveckling och karriären i företaget positivt. Vi menar att 

företaget erbjuder intervjusubjekten en möjlighet till karriär utan att de behöver göra 

avkall på sin mammaroll. Därav skapas en trivsel med organisationen för 

intervjusubjekten.  

 

Det framkom också i empirin att kvinnorna identifierar sig både i sin roll som mamma 

och i sin arbetsroll. Jag ser mig själv som en karriärmamma. Pratt menar att identitet, 

motivation och sensemaking är sammankopplade. Han anför att individer har sin egen 

identitet men även en tanke om en idealisk identitet som eftersträvas, situationer som 

hjälper individen att utvecklas mot den ideala identiteten upplevs som väldigt 

motiverande37. Eftersom att företaget erbjuder en möjlighet att kombinera 

karriärutveckling med att vara mamma skapas en möjlighet att uppnå sin strävan om att 

uppnå sin idealiska identitet för intervjusubjektet. Den motivationen som Pratt 

beskriver har sin upprinnelse i sensemaking-processen där förståelsen legitimerar de 

problematiska konsekvenserna som uppkommer av intervjusubjektens identitet som 

mamma i karriären. Vi menar att de problematiska konsekvenserna som 

intervjusubjekten upplevde kan ses som en trade-off för att nå sin ideala identitet och 

anses därmed vara ofrånkomligt. Sensemaking-processen sätter således stopp för 

intervjusubjektens ifrågasättande av sin egen situation. Upplevelsen av arbetslivs- och 

privatlivsslitningen upphör att vara ett problem för intervjusubjekten när de har 

”förklarat” dessa för sig själva som något normalt genom sensemaking-processen. 

 

                                                 
37 Pratt, Michael G., The Good, the Bad, and the Ambivalent: Managing Identification among Amway 
Distributors, Administrative Science Quarterly, Vol. 45, Nr. 3. September 2000, s. 456-493. 



34 
 

Vi anser att det är viktigt för ett kunskapsföretag att vara införstådd med vad som är 

deras anställdas ideala identitet, detta för att kunna motivera och behålla sitt 

humankapital. 

5.2 Förståelse som motivation i privatlivet. 

I empirin har det framkommit att det är kvinnorna som tar huvudansvaret i hemmet och 

om barnen. Ett av studiesubjekten har utryckt att hon tar huvudansvaret över hemmet 

som en konsekvens av att hon tog det största ansvaret under föräldraledigheten. Efter 

ledigheten var det svårt för maken att få mer ansvar på en gång. Carin Holmberg 

förklarar fenomenet att kvinnor tar en större del av ansvaret i hemmet med att kvinnor 

anser att män inte kan lära sig uppgifterna och på så viss lämnar inte kvinnan över 

ansvaret för hemmet till mannen38. Kvinnan anser att det är enklare att göra uppgifterna 

själv än att få mannen att lära sig uppgifterna. Vi menar att intervjusubjektet förklarar 

sin situation med hjälp av sensemaking och normaliserar arbetsfördelningen i hemmet, 

efter att förklaringen framkommit upphör ifrågasättandet. Sensemaking anser vi därmed 

sker bland annat genom att intervjusubjekten kommunicerar med andra kollegor och 

normaliserar varandras beteende.  

 

Ovanstående text som konstaterar att kvinnan är den som tar huvudansvaret för barnen 

och hemmet vilket anser vi kan vara ett uttryck för den inledningsvis redovisade 

moderskapsnormen. Flertalet av intervjusubjekten beskriver att de medvetet har gett 

mannen större möjlighet till karriärutveckling, genom att vara den som tar det största 

ansvaret för hemmet och om barnen. Detta anser vi kan tyda på att moderskapsnormen 

råder bland intervjusubjekten, eftersom föräldraskapet enligt denna främst angår 

kvinnan. Effekten av moderskapsnormen anser vi, blir att kvinnor tar ett större ansvar 

för hemmet och om barnen på bekostnad av karriären. Däremot menar vi inte att 

karriären uteblir utan den pågår parallellt med mammarollen, intervjusubjekten kan 

dock inte maximera sin kapacitet eftersom det finns ett delat fokus mellan barnen, 

hemmet och karriären. En ytterligare effekt av moderskapsnormen är den ständiga 

slitningen mellan karriären och familjen, att inte räcka till fullt ut, vilket 

intervjusubjekten upplevde som stressande.  

 

                                                 
38 Holmberg, Det kallas kärlek, s. 107. 
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Ett exempel på slitningen är hur intervjusubjekten upplevde en tävling bland 

föräldrarna på dagis, om vem som hämtar sina barn tidigast. Detta är ett tydligt exempel 

på enactment, alltså agerande, som Weick menar krävs för sensemaking-processen. 

Intervjusubjekten måste här förståeliggöra situationen för sig själva när de ständigt är 

bland de sista att hämta barnen eftersom detta inte stämmer med den egna bilden av hur 

en god förälder skall vara. Intervjusubjekten ser sig som karriärkvinnor, vi menar att de 

accepterar att vara den sista att hämta barnen genom kommunikation med andra i 

samma situation. Detta ger uttryck för en identitet som vi kallar karriärmamma, denna 

stämmer överens med agerandet. Denna identitet som enligt oss delas av 

intervjusubjekten möter förståelse i interaktionen med andra, det finns nästan en 

förväntan på att en mamma i karriären skall uppleva dylika problem. Motivationen att 

låta problematiken fortgå kommer då, enligt oss, ur förståelsen från andra. Troligtvis 

hade en ensam individ som upplevt denna problematik ansett situationen ohållbar 

eftersom förståelsen från andra hade uteblivit, sensemaking-processen hade lett till ett 

avvisande och individen hade krävt förändring.  

 

5.3 Konsekvenser av förståelsen 

I empirin har många intervjusubjekt uttryckt att jobbet är krävande, det är ett högt 

tempo på arbetsplatsen samtidigt har många av intervjusubjekten huvudansvaret i 

hemmet. Denna situation upplever intervjusubjekten som väldigt problematiskt. 

Intervjusubjekten upplever att detta är något som diskuteras på arbetsplatsen både av 

medarbetarna och av avdelningschefen men att diskussionerna inte har lett till någon 

förändring. En förklaring till varför personerna inte pådriver förändring av sin 

livssituation bör enligt Alvessons teori om organisationskulturer vara att 

intervjusubjektens subkultur återskapar de värderingar som finns genom att flera 

individer i subkulturen upplever samma sak39. En annan förklaring till varför ingen 

förändring sker, kan beskrivas enligt Lewin’s teori om organisationsförändringar att ett 

uppmärksammande av problematiken via information och diskussioner medför att 

behovet av förändring hos organisationsmedlemmar minskar40. Vidare kan samma 

                                                 
39 Alvesson, Mats, Sveningsson, Stefan, Organisationer, ledning och processer, Studentlitteratur, Polen, 
2007, s. 205. 
40 Hatch, Mary, Jo, Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 385-387. 
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effekt förklaras med Hawthorne-effekten som framkom ur ett experiment där det visade 

sig att arbetarna blev mer motiverade när de märkte att de fick uppmärksamhet av 

ledningen, trots att ingen direkt förbättring av de anställdas arbetssituation skedde41.  

 
I vår studie garderar sig företaget mot arbetstagarens eventuella krav på förändringar i 

relationen arbetsliv och privatliv genom att vid anställningstillfället informera om att 

arbetsbördan är stor. Exempelvis uttryckte arbetsgivaren sig så här: Ja, det är något 

som jag lärt mig som chef, att man måste vara så ärlig som möjligt och att man nästan 

på ett övertydligt sätt förklarar hur mycket det är att göra. Detta skapar en förväntan 

hos arbetstagarna om hur arbetet skall vara organiserat och vilka krav arbetsgivaren 

ställer. Weick menar att förväntningar har en stark genomslagskraft när det gäller 

sensemaking-processen. Våra intervjusubjekt har på förhand en förväntan om att arbetet 

skall vara krävande, detta blir då en självuppfyllande profetia som återskapas och 

befäster rådande situation. Detta leder till, anser vi, att arbetstagarens spelrum för 

relationen arbets- ochprivatliv på förhand är angivet. Vilket innebär att senare uttrycka 

ett missnöje eller önskan om förändring reduceras. 

  

Dessa faktorer sammantaget visar en bild av hur individerna och organisationen, 

medvetet och omedvetet, skapar en miljö där förändring motarbetas. Detta kan kopplas 

till Lewins teori om förändring, där en upptiningsfas krävs för förändring, 

upptiningsfasens inträde förutsätter ett missnöje över situationen i organisationen42. 

Intervjusubjekten i studien upplever en problematik men som visats ovan, dämpas 

denna av skapade förväntningar och sociala effekter som verkar gemensamt för att 

förhindra förändring. 

                                                                                                                                              
 
41 Hatch, Mary, Jo, Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 272. 
42 Ibid, s. 385-387. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi har dragit av studien och 

besvara frågeställningen. Samtidigt kommer vi att reflektera över resultatet och ge 

förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Det återskapande systemet 

Fallstudien har visat att identitet, kommunikation och förväntningar gör att 

intervjusubjekten själva skapar en förståelse för sin situation. Förståelsen motiverar 

dem i de situationer som upplevs problematiska. Därmed skapas ett helt system som 

verkar i samma riktning, det vill säga förhindrar förändring, detta system återskapar sig 

självt i sensemaking-processen. I vår studie har det visat sig att kvinnor tar det största 

ansvaret för hem och barn, vilket stöds av moderskapsnormen, men samtidigt försöker 

de lyckas med en karriär, detta överensstämmer med den identitet som 

intervjusubjekten har eller vill ha, denna identitet har vi valt att kalla karriärmamma. 

Eftersom denna identitet delas av flera individer i samma grupp befästs den genom 

kommunikation i organisationen. Identiteten befäst ytterligare genom att arbetsgivaren 

förmedlar en förväntning till individerna att deras anställning kommer att innebära 

mycket arbete. 

 

Relationen mellan arbetsliv och privatliv upplevs därför som problematisk men det 

upplevs inte som att en förändring bör ske. Genom förståelse ses situationen som 

normal. 

 

Intressant att notera är att situationen inte bör ses som ett resultat av äldre sociala och 

samhälleliga strukturer rörande könsroller utan det är snarare situationen i sig som gör 

att den återskapas. Äldre strukturer kan eventuellt utgöra anledningen till att situationen 

uppkommit. 
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6.2 Är förändring önskvärt? 

Förändring i sig behöver inte vara önskvärt. Arbetsgivaren får på grund av 

”situationen”, anställda som lever med en problematik som samtidigt accepteras. 

Acceptansen motiverar individerna i deras livssituation och därmed tillåts arbetet ta 

mycket plats, trots de problem som uppstår. Motivationsuppkomsten hos 

intervjusubjekten anser vi vara av vikt för fallstudieföretaget i dess egenskap av 

kunskapsföretag, för att utveckla och behålla sitt humankapital.  

 

Intervjupersonerna själva upplever sig nöjda med sitt arbete och identifierar sig med sin 

situation, en förändring behöver inte innebära att det blir bättre. En förändring blir svår 

att rättfärdiga när inblandade parter anser sig tillfredställda. 

 

Samhällets syn på saken har bland annat framkommit i lagstiftningen där man 

exempelvis strävar mot en likafördelning av föräldraledigheten. Jämlikhetsfrågan kan 

ses som en demokratisk fråga där alla skall behandlas lika och på samma villkor. 

Därmed kan samhället rättfärdiga sin strävan mot en förändring, men frågan på vilket 

sätt som denna görs bäst, kvarstår. En undersökning i hur man bryter situationen och 

förändrar sensemaking-processen så att kvinnor och män tar ett delat ansvar för karriär 

och hemarbete, utan att förlora motivation, vore intressant. Vårt resultat antyder att 

förändring skulle underlättas i organisationen om gruppen av individer vore mindre 

homogen. 

 

Genom att vi har gjort ett aktivt val att intervjua kvinnor i deras egenskap av 

karriärskvinna och mamma så bidrar vi till att kategorisera individer utifrån deras kön. 

Vi anser att i belysandet av den process där kvinnor genom sensemaking normaliserar 

sin situation är denna kategorisering nödvändig. Tydliggörandet av denna sensemaking-

process gör att den kan komma att belysas och ifrågasättas. Att just möjliggöra ett 

ifrågasättande av det som anses som naturligt anser vi vara viktigt för både män och 

kvinnor. Alternativet att kategorisera intervjusubjekten i egenskap av karriärarbetande 

föräldrar och inte i egenskap av kön skulle gå emot moderskapsnormen som i sig är 

kategoriserande. 
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Intressant för utveckling av ämnet vore forskning kring de män som befinner sig i en 

situation där de tar större ansvar för sin karriär medan deras respektive ansvarar för 

hem och barn. Måhända upplever män situationen på ett liknande sätt där deras 

sensemaking-process styrs av samma faktorer som hos våra intervjupersoner men att 

mannens roll befästs och återskapas istället. Kanske blir det samma kultur och 

tankegångar som gör att mannen förstår sin roll som den mest karriärorienterade. Detta 

vore en synnerligen intressant aspekt att studera som komplement till vår studie. 

 

Intressant för vidare forskning hade varit att studera i vilken utsträckning 

intervjusubjekten kan legitimera sitt beteende med sensemaking-processen. En tänkbar 

risk vid ett destruktivt användande av sensemaking skulle kunna vara att 

humankapitalet förbrukas för arbetsgivaren.  

 

Vår fallstudie har visat exempel på hur relationen mellan arbets- och privatliv kan 

fungera i ett kunskapsföretag. Detta exempel visar hur förståelse har en central 

påverkan för motivationen hos arbetstagarna. Vi gör inget anspråk på att resultatet har 

någon generell giltighet, men vi tror att resultat kan ge upphov till en belysning av 

aspekter som kan vara intressanta även i andra sammanhang där ett visst beteende kan 

behöva förklaras.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Berätta vilka vi är. 
Inledningsvis innan en förklaring ges av studien ber vi ip (intervjupersonen) att berätta 
lite kort om sig själv. Detta ska ge oss en bild av hur ip uppfattar sig själv eventuellt 
kunna ge oss lite information om dennes identitet (mamma, anställd, yrkesroll), vi 
observerar vad som berättas först och vart fokus ligger i beskrivningen. 
Be ip berätta lite kort om sin bakgrund, vem är ip? 
Försök att få med: familjesituation (ensamstående, Särbo, Gift), utbildning, 
arbetsuppgifter på fallstudieföretaget.  
 
Sedan förklarar vi kort om studien och anonymitet. 
Undersöker relationen mellan arbetsliv och privatliv. Bakgrund: att det finns en 
diskussion i samhället om kvinnor roll i hemmet och arbetet.   
 
Arbetsrelaterade frågor (tid, uppgifter,) 
- Hur många timmar arbetar du i snitt per vecka (på arbetsplatsen) (vi kan ställa frågan 
först och sedan fråga om ip räknat in eventuellt hemmaarbete.) – leda vidare fråga om 
hemarbete. 
- Hur ser arbetssättet ut?– övertid, fasta tider, flexibilitet osv. Vem bestämmer 
arbetstiden? Hur gör andra på arbetsplatsen? Kollegor utan barn? 
- Känner du att du hinner med den mängd arbete som förväntas på en arbetsdag?  
- Krävs det att ni är fysisktnärvarande på arbetsplatsen? 
- Är ditt sociala umgänge relaterat med jobbet? 
- Har ni mycket jobb arrangemang(informella tiden)? Känner du att du har tid för detta? 
 
Privatlivs frågor 
- Vilket ansvar har du i hemmet? Dagis? handlar?, tvättar?, uppskattning i tid?, tid för 
sig själv? Konflikter?  
- Prestigefyllt? 
- Hur mycket av arbetet kan utföras i hemmet? 
 
Relation mellan arbetsliv och privatliv 
- Upplever du att din arbetsgivare underlättar din livssituation? Kommunikation? Finns 
en förståelse? 
- Känner du dig stressad över arbetet när du är hemma och tvärtom? Hur känner att 
denna relationen fungerar? Påverkar? 
- Kan du tänka dig att jobba mer eller mindre?  
- Vad är det som krävs för att du skulle kunna jobba mer eller mindre? Praktiska 
lösningar för att underlätta arbetet? Kan du gå ner i tid? 
- Vad fungerar mindre bra i denna relation? 
 
Ni får ta del av vår uppsats. 
 
Lämna över presenten 


