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Abstract 
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Titel: Kärlek på arbetsplatsen –en kvalitativ studie av organisationsledningars syn på 
förhållanden mellan anställda 

Uppsats Soc 346, 41-60 p 

Handledare: Katarina Sjöberg 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2004 
 

Kärlek ses ofta tillhöra den privata sfären och det som sker på arbetsplatsen den offentliga 

sfären. Arbetsplatsen är en vanlig mötesplats. Det är därför av intresse att belysa hur 

organisationsledningar agerar när den privata sfären möter den offentliga. Samhället är i stort 

ordnat efter patriarkala förtecken, och därför är det också intressant att se om synen på och 

förhållningssättet till kärleksrelationer på arbetsplatsen också är präglat av dessa förtecken.  

Syftet med denna uppsats är att ur ett genusperspektiv studera hur 

organisationsledningen ser på och förhåller sig till kärleksrelationer på arbetsplatsen. För att 

beskriva och tolka detta, används bland annat teorier om kärlek som något privat och 

offentligt samt hur sociala strukturer upprätthålls genom roller människor spelar. 

  Studien grundar sig på fem kvalitativa intervjuer med sammanlagt sex 

representanter från fem organisationers personalavdelningar. 

 Av intervjuerna framkommer att kärleken både synliggörs och osynliggörs av 

organisationsledningarna och att de i vissa situationer anser att kärleksrelationer inte är 

förenliga med yrkesrollen. Endast i en av intervjuerna blev ett patriarkalt förhållningssätt 

tydligt.  

 

Nyckelord: kärlek, arbetsplats, privat och offentlig sfär, patriarkala strukturer, roller 
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Inledning 
Anthony Giddens inleder sin bok Intimitetens omvandling (1995) med: ”Sexualitet kan som 

ämne tyckas föga lämpat för offentlig behandling. I högsta grad engagerande, ja visst, men 

samtidigt så ytterst privat” (ibid: 1). Detta till trots anknyter ämnet för denna uppsats till just 

sexualitet, närmare bestämt kärleksrelationer på arbetsplatsen. Sociologerna Jeff Hearn & 

Wendy Parkin (1995) skriver att kärlek ofta ses tillhöra den privata sfären och att det som sker 

på arbetsplatsen är en del av den offentliga sfären. Kärlek styrs av känslor medan 

arbetsplatsen ofta förknippas med rationellt tänkande (ibid:1995). I sina yrkesroller förväntas 

människor bete sig professionellt och yrkesmässigt, vilket inte är så lätt när man är kär. Att 

arbetsplatsen är en vanlig mötesplats för kärleksrelationer väckte mitt intresse för hur 

organisationer förhåller sig till detta. Enligt genusforskaren Peta Tancred-Sheriff (1989) var 

det tidigare oftast kvinnan som blev omplacerad, uppsagd eller ombedd att säga upp sig i det 

fall det uppstod en kärleksrelation mellan en kvinna och en man på samma arbetsplats. Hon 

menar att det alltså var kvinnan som fick bära bördan för kärleksrelationen. Men hur ser det ut 

idag? Har det skett några förändringar i detta avseende i takt med att kvinnan åtminstone på 

pappret blivit mer jämställd mannen i arbetslivet? När det gäller exempelvis könsordningen i 

samhället i stort råder fortfarande patriarkala förtecken, så är enligt genusforskarna Anna 

Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag (2001) exempelvis andelen 

manliga chefer avsevärt högre än andelen kvinnliga chefer. Förhåller det sig så att det oftast är 

den underställda eller kvinnan som blir omplacerad?  

I feministisk teoribildning och även i praktiken har det länge varit viktigt att 

göra det personliga politisk, för att på så sätt kunna synliggöra eventuella förtryck och 

könsdiskrimineringar (Wahl et al. 2001). Jag finner det därför intressant att se om 

kärleksrelationer på arbetsplatsen är ett ämne som diskuteras i organisationerna. 

Syftet med detta arbete är att ur ett genusperspektiv studera hur 

organisationsledningen ser på och förhåller sig till kärleksrelationer på arbetsplatsen. Vilka 

problem och möjligheter upplever de att dessa relationer kan föranleda? Jag har även för 

avsikt att undersöka hur organisationsledningen löser situationer där en kärleksrelation 

upplevs som ett problem. Finns det någon röd tråd i hur ett eventuellt omplaceringsförfarande 

ser ut? Är det den överordnade eller den underordnade som oftast omplaceras eller självmant 

byter arbetsplats, är det mannen eller kvinnan? 
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Jag kommer att göra en kvalitativ analys för att öka förståelsen för hur 

organisationsledningen ser på och förhåller sig till kärleksrelationer på arbetsplatser samt för 

att belysa hur ett eventuellt omplaceringsförfarande ser ut.  Som underlag för analysen 

refererar jag till fem intervjuer med representanter från fem större organisationers 

personalavdelningar. En av organisationerna företräds av två personer, de övriga av en 

representant vardera.  

Som ett verktyg för att problematisera kärleksrelationer i arbetslivet och för att 

förklara och tolka intervjupersonernas berättelser om denna företeelse använder jag mig av 

följande teoretiska ansatser. Som utgångspunkt för val av teorier har jag haft begreppsparet 

privat och offentligt. Enligt Hearn & Parkin (1995) har många feministiska teoretiker 

betraktat uppdelningen privat-offentligt som central för att förstå könsrelationer och 

maktfördelning mellan kvinnor och män. Teorikapitlet inleds med definition av de begrepp 

som är centrala i mitt arbete och följs av en redogörelse av mina teoretiska utgångspunkter. 

Begrepp som kommer att definieras är bland andra sexualitet, organisationer, könsordning och 

homosocialitet. I definitionerna kommer jag att referera till Hearn & Parkin samt sociologen 

Gerd Lindgren (1999 i Wahl et al. 2001). Jag kommer i detta sammanhang, och även senare i 

arbetet, att hänvisa till de tankar och de resonemang som Wahl, Holgersson, Höök och 

Linghag för fram i sitt arbete Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön (2001).   

Under rubriken ”Offentlig sexualitet och privatliv i organisationer” lyfter jag 

bland annat fram Hearn & Parkins (1995) tankar om sexualitet som något privat och 

offentligt. I det avsnitt som heter ”Den privata och den offentliga rollen” presenteras Erving 

Goffmans (1998) dramaturgiska perspektiv. Här lyfter jag fram Goffmans resonemang om hur 

strukturer i olika delar av det sociala livet upprätthålls av de roller människor spelar.  I delen 

”Förnuft och känsla” behandlar jag bland annat arbetslivsforskaren Elisabeth Sundins (2002) 

tankar om rationellt och irrationellt handlande i organisationer. En sammanfattning av 

Giddens (1995) beskrivning av den rena relationen och demokratiseringen av privatlivet utgör 

kapitlet ”Privat och offentlig demokrati”. Slutligen behandlas under rubriken ”Det synliga och 

osynliga” bland annat det förbiseende av sexualitet och kärlek som Hearn & Parkin (1995) 

hävdar länge genomsyrat managementlitteraturen. Här kommer jag även att ta upp sociologen 

Elina Haavio-Mannila (1998), särskilt aspekter som lyfter fram det faktum att sexualiteten på 

senare tid blivit en företeelse som behandlas i studierna om arbetsplatsens sociologi och 

psykologi. I diskussionen som rör sexualitet som något osynligt och synligt använder jag mig 

också av Giddens (1995) begrepp institutionell reflexivitet och livspolitik.   
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Bakgrund 
Det är som jag ser det både viktigt och intressant att använda sig av ett genusperspektiv när 

man belyser på kärleksrelationer på arbetsplatser. En kärleksrelation på arbetsplatsen kan 

resultera i att någon av parterna omplaceras, eller självmant väljer att byta arbetsplats. I det 

fall det rör sig om en kärleksrelation mellan överordnad och underordnad är det av intresse att 

undersöka vem av dessa som blir omplacerad.  Är det så att det oftare är den som befinner sig 

i en underordnad position som blir omplacerad? I en artikel i Aftonbladet ( 2001-01-05) visar 

beteendevetare Ingemar Gens på att kvinnor oftare än män inleder relationer med 

överordnade. Då det förhåller sig så att antalet män högre upp i hierarkierna överstiger antalet 

kvinnor (Wahl et al. 2001), kan man kanske anta att det är kvinnan som drar det kortaste 

strået. Lars Gösta Dahlöf, docent i psykologisk sexologi säger i en artikel i Aftonbladet 

(2003-02-16) att ”männen är i majoritet bland cheferna. Om någon av parterna måste bort är 

det i nio fall av tio den underordnade som får gå”. 

Jag har trots en noggrann litteraturgenomgång innefattande bland annat 

Sociologisk forskning, Kvinnovetenskaplig tidskrift, Arbetsmarknad och arbetsliv, tidningen 

Chef samt Personal och ledarskap inte funnit något vetenskapligt belägg för att kvinnan eller 

den underordnade är den som oftast blir omplacerad.  

Jag kontaktade även personer inom olika akademiska discipliner på olika 

universitet och högskolor i landet, personer på olika samhälleliga institutioner och personer 

som uttalat sig i tidningsartiklar eller på något annat sätt varit delaktig i någon offentlig 

diskussion i ämnet.  Från några av dem fick jag signaler på att så skulle vara fallet. Ovan 

nämnda undersökning i Aftonbladet söndag bekräftar även detta. 

Enligt en undersökning av Carin Dannert, Jenny Seton och Susanna Berthilson 

(2001) presenterad i boken  Sex på jobbet –en ledarskapsfråga  förefaller inte skrivna 

dokument och policys angående sexualitet på arbetsplatsen vara särskilt vanligt 

förekommande. Intervjuerna de gjorde med 40 ledare från olika branscher visade att sådana 

dokument inte var vanliga i det privata näringslivet. Intervjupersonerna från offentlig sektor 

refererade i detta sammanhang till jämställdhetsplaner, och att den tar upp sexuella 

trakasserier och kränkande särbehandling. Att företag har policys som reglerar 

kärleksrelationer på arbetsplatsen verkar således inte vara särskilt vanligt.  
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Begrepp och teoretiska ansatser 
I detta kapitel redogör jag dels för centrala begrepp dels teoretiska ansatser. Begreppen är 

sexualitet, organisationer, könsordning, homosocialitet och hierarkiska respektive jämställda 

relationer. Teorier som tas upp är bland annat Goffmans (1998) dramaturgiska ansats, Hearn 

& Parkins (1995) tankar om sexualitetens plats i de traditionella organisationsteorierna och 

sexualitet i den offentliga sfären samt Giddens (1995) beskrivning av sexualitetens utveckling 

i termer av den rena relationen och institutionell reflexivitet. Jag lyfter också fram Elisabeth 

Sundins (2002) resonemang om rationellt och irrationellt beslutsfattande.  

 

Begrepp 
Företeelsen sexualitet i organisationer har behandlats av Hearn och Parkin  i boken  ”Sex” at 

work” –the power and paradox of organisation sexuality” (1995). Deras förståelse av 

sexualitet inkluderar begreppet kärleksrelation. Sexuella anspelningar, sexuella fantasier, 

hemliga förhållanden, tillfälliga förbindelser är exempel på andra företeelser som de menar 

ryms inom begreppet sexualitet (ibid:1995). Deras resonemang om sexualitet på arbetsplatsen 

stämmer väl med ämnet för denna uppsats.  I sin studie lyfter de även fram att arbete och 

sexualitet ofta uppfattas stå i motsatsförhållande till varandra och att det är betalt och 

organiserat arbete som avses i detta fall.  

Wahl et al. (2001: 38) definierar könsordning som ”Maktrelationen mellan 

könen på en strukturell nivå”. I organisationer uttrycks könsordning via könsstruktur och 

symboler. Wahl et al:s definition av könsstruktur avser en organisations fördelning mellan 

kvinnor och män i antal, positioner och grad av inflytande. Symboler, som t ex hur/på vilket 

sätt det som är kvinnligt och det som är manligt definieras, tillhandahåller bilder av gängse 

föreställningar om kön i organisationen. Genusordning, könsmaktssystem, genussystem är 

exempel på andra namn på begreppet könsordning (ibid:2001). I den här uppsatsen utgår jag 

från Wahl et als definitioner. 

  Homosocialitet är ett annat central begrepp i denna uppsats. Wahl et al refererar 

till Lindgren (1999) i beskrivningen av begreppet homosocialitet. Wahl et al skriver att 

homosocialitet i en organisation innebär att kulturen i organisationen är präglad av ett manligt 

samförstånd som går utöver manlig vänskap och kollegialitet. Det är ett samförstånd präglat 

av den manliga överordningen i samhället. Män väljer automatiskt män och ger män fördelar, 

detta oavsett vilken ställning mannen i fråga har i organisationen. Män åtnjuter helt enkelt 

fördelar av det skälet att de är män (ibid: 2001).  
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När jag talar om kärleksrelationer mellan överordnad och en underordnad, 

använder jag begreppet hierarkiska relationer. Kärleksrelationer mellan kollegor där det inte 

föreligger detta beroendeförhållande, benämner jag jämställda förhållanden. 

 

Teoretiska ansatser 

Offentlig sexualitet och privatliv i organisationer 
Sexualitet har ofta betraktats såväl biologiskt som socialt som tillhörande den personliga 

privata sfären medan livet i organisationen behandlats som en del av den offentliga sfären. 

Organisationer utgör en del av en offentliga sfären, och verkar även i enlighet med de regler 

och förhållningssätt som existerar i denna sfär (Hearn & Parkin 1995). Dessa regler och 

förhållningssätt är präglade av manliga normer, eftersom män länge dominerat den offentliga 

sfären (Wahl 2001).  

Hearn & Parkin (1995) ifrågasätter denna uppdelning av privat sexualitet och 

offentliga organisationer och menar att organisationer har möjlighet att definiera och 

omdefiniera vad som är privat och offentligt på så sätt att när den privata sexualiteten blir 

synlig i den offentliga sfären, blir den också offentlig och dess privata karaktär omdefinieras. 

I organisationer ges utrymme för både privata och offentliga upplevelser. Samtidigt som 

organisationer i egenskap av offentlig sfär faktiskt ofta stänger ute det som är privat, ges inte 

sällan tillfälle till intimitet, genom exempelvis privata samtal och diskussioner bakom stängda 

dörrar.  Mot denna bakgrund menar Hearn & Parkin att organisationer både skapar och 

stänger ute det privata (ibid:1995).  

I enlighet med resonemanget ovan ger organisationer alltså möjlighet till privata 

upplevelser i den offentliga sfären. Detta trots att samhället och organisationer, enligt Haavio-

Mannila, har utvecklat strukturella och kulturella barriärer mot intima relationer på arbetet. 

Haavio-Mannila skriver i Attraction and love at work (1998) att intima relationer på 

arbetsplatsen bland annat har setts som ett hot mot den formella kommunikationen i 

arbetsorganisationen. Ett exempel på strukturell barriär är könssegregerade yrken och 

arbetsuppgifter (ibid:1998).  

 

Den privata och den offentliga rollen 
Goffman utvecklar i Jaget och Maskerna (1998) ”det dramaturgiska perspektivet”. Han 

belyser med hjälp av teaterns värld, exempelvis roll och framträdande, hur människor i sina 
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dagliga liv uppbär och spelar olika roller beroende på situationen de befinner sig. Han lyfter 

fram hur strukturer i olika situationer i det dagliga livet upprätthålls genom att människor 

spelar de roller som förväntas av situationen. Processen går till så att människor definierar 

situationen, intar för situationen passande roller och slutligen framträder i dessa roller. Genom 

framträdandet uttrycker och upprätthålls definitionen av situationen genom de roller 

människor spelar. Det finns dock sådant som kan störa och påverka dessa roller (ibid:1998). 

Applicerat på arbetsplatsen kan det se ut enligt följande. Människor på en arbetsplats 

definierar hur miljön på arbetsplatsen ska se ut: exempelvis ska vi förhålla oss yrkesmässigt 

mot varandra, ha rationalitet som förhållningssätt, förmedla information genom formella 

kanaler, undvika jävsituationer och inte diskriminera någon. Människorna intar därefter en 

passande roll, en så kallad yrkesroll, och agerar i enlighet med de förväntningar som finns på 

rollen och även i enlighet med hur de vill framställa sig själva i den rollen. Denna yrkesroll är 

definierad av arbetssituationen och fungerar även upprätthållande av den definierade 

situationen. I det fall andra roller framträder som inte strävar mot att upprätthålla definitionen 

av arbetssituationen, måste situationen omdefinieras alternativt måste dessa roller stävjas. Att 

vara kärlekspartner med en kollega, d v s ha en privat roll på arbetsplatsen kan kanske vara ett 

exempel på en roll som inte verkar för att upprätthålla definitionen av arbetssituationen och 

som kan ses som ett hot. 

Goffman talar även om bakre och främre regioner i samband med människors 

framträdanden. I den främre regionen äger framträdandet rum, här möter aktören publiken. 

Den bakre regionen är skild från den arena där framträdandet äger rum och i denna region kan 

aktören kliva ur sin rollgestalt. Det finns dock flera arenor som skiftar mellan att vara främre 

och bakre region (ibid:1998).  En arbetsplats kan tänkas ha både främre och bakre regioner. 

Toaletter kan ses som en bakre region och konferensrum som en främre. Arbetsrum är ett 

exempel på en plats som kan växla mellan bakre och främre. I arbetsplatsens kontext står den 

främre regionen för offentlig sfär medan den bakre regionen står för den privata. I den bakre 

regionen kan vi delvis klä av oss den roll vi spelar i den främre regionen och bli privata. 

Dessa tankar kan kopplas till det som Hearn & Parkin (1995) talar om - att organisationer 

både skapar och stänger ute det privata och att det privata blir offentligt. En privat och kanske 

hemlig kyss mellan två medarbetare i chefens rum, i den bakre regionen, blir plötsligt 

offentlig när sekreteraren kliver in. Den bakre regionen förvandlas då till den främre regionen, 

och den privata kyssen blir offentlig. I samband med detta bevittnar sekreteraren hur hennes 
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kollegor genomgått ett rollskifte. Yrkesrollen har fått stå tillbaka för den privata rollen som 

kärlekspartner.  

Förnuft och känsla 
Arbete och familj betraktades länge som separerade livssfärer. Arbetet sågs som en 

känslomässigt neutral sfär och familjen som en sfär präglad av känslor (Haavio-Mannila 

1998). I Giddens  arbete Intimitetens omvandling (1995) lyfter han fram att utvecklingen av 

det moderna samhället bland annat medförde att kontrollen av den offentliga sfären blev en 

sak för förnuftet. Förnuftet som var styrt av disciplinerad vetenskap skildes från såväl 

tradition som känsla. Förnuft och känsla var en uppdelning som nära följde 

könsuppdelningen. Kvinnor placerades i den privata sfären och identifierades med känslor 

och oförnuft, medan männen som placerades i den offentliga sfären identifierades med förnuft 

(ibid:1995).  

I artikeln ”Rationalitet som norm och hyckleri som praktik: reflektioner kring 

betydelsen av organisationers genusordningar” belyser Sundin (2002) rationalitet i 

organisationer. Hon lyfter bland annat fram att känslor och maktförhållande inte sällan sätter 

rationella beslut ur spel. Hon menar vidare att känslor och maktförhållanden kan leda till att 

irrationella beslut accepteras och i vissa fall omdefinieras till att vara företagsekonomiskt 

rationella (ibid: 2002).  

Rationalitet är en av hörnstenarna i västerländskt tänkande och har länge haft en 

given plats i såväl managementteorin som i praktiken. Sundin menar att empiriskt inriktade 

organisationsforskare numera ser rationellt beslutsfattandet som en myt. Trots detta lever 

strävandet efter rationalitet kvar i organisationerna. Irrationellt handlade förekommer, menar 

Sundin, på högre nivåer i organisationer. Irrationaliteten förklaras ofta vara ett resultat av att 

beslutsfattande är en komplicerad och komplex process. Sundin visar i sitt material på att inte 

ens på de lägre nivåerna i organisatoriska hierarkier tillämpas rationella normer. Istället är det  

känslor, motstånd och maktförhållanden som styr. Genusdimensionen i organisationskulturen, 

menar Sundin, kan vara en beskrivning av de känslor, motstånd och maktförhållanden som 

kan sätta det rationella beslutsfattandet ur spel. En organisations könsordning och 

föreliggande homosocialitet kan alltså innebära att ett förslag till beslut som förefaller vara det 

rationella, kanske inte går att genomföra på grund av att dessa krafter styr och påverkar 

beslutet (ibid:2002). 
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Privat och offentlig demokrati 
Giddens talar i boken Intimitetens omvandling om utvecklingen av det han benämner den rena 

relationen. Hans definition av den rena relationen är en kärleksrelation som kännetecknas av 

att två individer gemensamt förhandlar fram ett kontrakt om hur relationen ska se ut. Han ser 

den rena relationen bland annat som ett resultat av att sexualiteten skilts från fortplantningens 

krav och utvecklingen av det moderna samhällets reflexivitet. I det moderna samhället har 

sexualitet och äktenskapet blivit en individuell angelägenhet, skilt från fortplantning och 

tradition. Den rena relationen, som enligt Giddens, utmärks av sexuell och känslomässig 

jämställdhet, är också ett uttryck för en demokratisering av privatlivet. Den är demokratisk då 

parterna gemensamt förhandlar fram hur villkoren i relationen ska se ut. Demokratiseringen 

av privatlivet har, enligt Giddens, en potentiell inneboende påverkan på de former av 

könsmakt som existerar i samhället. Det offentliga livet som på många nivåer redan är 

demokratiserat, kan komma att påverkas av den rena relationens demokratiska villkor. Men 

även det omvända förhållandet råder (ibid:1995). 

 Det synliga och osynliga 
Många samhällsteorier utelämnar kärleken i teorin ( se tex Giddens 1995, Hearn & Parkin 

1995). Hearn och Parkin menar att förbiseendet av kärlek kan ses som en del av det 

förbiseende av kön som länge funnits inom studiet av organisationer. Sexualitet och kärlek är 

på många sätt den mest tydliga aspekten av könsrelationer. Trots detta eller kanske på grund 

av detta, skriver de, har sexualitet blivit än mer förbisett i studiet av organisationer än andra 

aspekter av könsrelationer, som exempelvis könsfördelningen på arbetsfördelningen 

(ibid:1995). 

Förbiseendet av sexualitet i litteraturen kan, enligt Hearn & Parkin ses som ett 

uttryck för sexismen i sådana teorier. De uppmärksammar att sexualitet på många sätt är en 

synlig del i organisationens vardag. Den tid och kraft vi lägger ner på att skvallra om 

kärleksaffärer mellan kollegor, att arbetsplatsen är en vanlig mötesplats och all 

uppmärksamhet som sexuella trakasserier fått på senare år är exempel på denna synlighet. 

Därigenom är sexualiteten en del av verkligheten i organisationen. Men även det omvända 

förhållandet råder – livet i organisationen är därigenom en del av den sexuella verkligheten 

(ibid:1995). 

Sexismen i managementlitteraturen yttrar sig således i att det som redan är 

synligt osynliggörs. Denna osynliggörandeprocess möjliggör att obekväma företeelser inte 

behöver hamna på agendan. Hearn & Parkin  lyfter fram frågan om att det möjligen föreligger 
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ett ömsesidigt förhållande mellan ideologin i managementteorierna och ideologin i det de 

teoretiserar. Sexismen och osynliggörandet i teorierna kan föda sexismen och osynliggörandet 

i praktikerna. Därför, menar de, är frågan om osynlighet och synlighet lika viktiga i de 

akademiska studierna av organisationer, som de är i vardagspraktiken i organisationen 

(ibid:1995). 

Organisationsteorins förbiseende av sexualitet är en produkt av djupt rotade 

maktrelationer mellan kvinnor och män, hävdar Hearn & Parkin. Denna process kan kallas för 

patriarkat. De skriver att begreppet patriarkat är öppet för många olika tolkningar. Vissa 

ansatser lyfter fram faderns makt, medan andra använder termen till att referera till manlig 

dominans på ett mer generellt sätt. Hearn & Parkin finner termen användbar som en 

beskrivning av mäns, manlighetens och organisationens makt och dominans, och deras 

relationer sinsemellan (ibid:1995).  

Haavio-Mannila (1998) skriver att på 70 och 80-talet erkändes dock sexualitet 

som en företeelse i studierna kring arbetsplatsens sociologi och psykologi. Detta bland annat i 

samband med att fler och fler kvinnor kommit ut på arbetsmarknaden. Hearn & Parkin (1995) 

och Haavio-Mannila (1988) är forskare som lyft fram denna företeelse. Sexualiteten har 

således successivt lyfts fram på agendan i teoretiserandet av organisationer.  

Även Giddens (1995) belyser sexualiteten som föremål för diskussion. I 

Intimitetens omvandling talar han om tillväxten av den institutionella reflexiviteten i det 

senmoderna samhället och han hävdar att den sexuella utvecklingen är präglad denna.  Han 

menar att den sexuella utvecklingen är institutionell eftersom den utgör en grundläggande 

faktor i det moderna samhällslivet och reflexiv eftersom beskrivningen av det sociala livet 

omvandlar detta liv, genom att individer och grupper införlivat denna beskrivning i sin 

handlingsram. Reflexiviteten på den offentliga nivån i samhället som exempelvis i 

Kinseyrapporterna, åstadkom förändringar på allmänhetens syn på sexuella handlingar och på 

sexuella förhållanden i sig. Enligt Giddens bidrog detta offentliga debatterande således till en 

ökande reflexivitet även på individnivå, och det påverkade på så sätt den sexuella 

vardagspraktiken (ibid: 1995). 

Vidare menar Giddens att spänningen mellan den privata sexualiteten och den 

offentliga sfär, som nu på många sätt är genomsyrad av sexualitet, genererar nya politiska 

frågor. Han talar om livspolitik, som är en politik om livsstilar. Dessa frågor om livsstil hör, 

enligt Giddens,  hemma i den institutionella reflexivitetens kontext. Frågor om livsstil är 

föremål för offentlig diskussion och privat reflektion. Giddens menar inte att den 
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institutionella reflexivitetens uppgift är att göra beslut om livsstilar politiska, utan snarare att 

föra upp sådana moraliska och existentiella frågor till ytan. En central livspolitisk fråga i 

sexualitetens kontext är val av sexuell identitet (Giddens 1995). I sammanhanget kärlek på 

arbetsplatsen kanske en sådan fråga är om jag vill och bör arbeta tillsammans med den jag 

lever med privat.  

Metod 
Metodansatsen i min undersökning är av kvalitativ natur. Ett kvalitativt perspektiv innebär att 

människors upplevelser av den företeelse som undersöks lyfts fram, detta för att exempelvis 

förstå vilka motiv som ligger bakom handlingar och förhållningssätt (Bell 2000, Trost 1993). 

Jag har genomfört fem stycken intervjuer med representanter från fem större 

organisationers personalavdelningar. Ett av företagen representerades av två personer, de 

övriga företagen av en person. Av intervjupersonerna var fem stycken kvinnor och en var 

man.  

Ett urvalskriterium var att företaget skulle vara relativt stort, för att på så sätt 

säkerställa att kärleksrelationer på arbetsplatsen hade förekommit i organisationen och att 

möjlighet till omplacering inom organisationen fanns. Ett annat urvalskriterium var att 

intervjupersonerna skulle vara personalchef alternativt arbeta med personalfrågor på något 

annat sätt –kanske verksam med personalpolicyfrågor.  

I samband med att jag bokade intervjuerna med intervjupersonerna bad jag dem 

föreslå plats för intervjun. Vid samtliga intervjutillfällen besökte jag de företag där de var 

verksamma. Intervjuerna genomfördes i ett fall i ett konferensrum och i övriga fall i 

intervjupersonernas tjänsterum. Det är viktigt att intervjupersonen känner sig trygg i miljön 

där intervjun sker, därför överlät jag till intervjupersonen att föreslå plats för intervjun (Trost 

1993).  

Innan intervjun påbörjades informerade jag intervjupersonerna om intervjuns 

längd, högst 60 minuter. Denna föresats följdes vid samtliga intervjuer. En av intervjuerna 

blev dock mycket kortare än vad jag hade önskat. Detta på grund av att intervjusituationen 

efter ca 30 minuter blev avbruten och intervjupersonen kallad till möte.  Intervjun fortsatte 

dock efter mötet, men påverkades av detta avbrott -  intervjupersonen verkade vara på språng.  

Naturligtvis påverkade detta intervjusituationen -  kanske utvecklades inte svaren i den 

omfattning som de kunde ha gjorts. Avbrott fick också till följd att jag som intervjuare kände 

mig stressad, vilket förmodligen ledde till att även jag bidrog till att inte intervjun blev så 
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uttömmande som den kunde ha blivit. Övriga intervjuer pågick mellan 45 minuter och 60 

minuter.  

Till min hjälp i intervjusituationen hade jag utformat en intervjuguide. Denna 

guide innehöll ett antal teman som jag ville att intervjupersonen skulle reflektera kring. Jag 

ställde så långt det var möjligt öppna frågor, vilket gav intervjupersonerna möjlighet att fritt 

berätta fritt utifrån valda teman. En intervju där intervjuaren använder sig av en form av guide 

med frågeområden som ska belysas under intervjun, men där stort utrymme ges åt 

intervjupersonen att ta upp sådant som de själva finner viktigt, benämns av Judith Bell (2000), 

den fokuserade intervjun.  En intervjuguide med teman ger intervjun struktur. Strukturen 

säkerställer att områden som intervjuaren finner viktiga belyses av intervjupersonerna. 

Samtidigt ger en sådan guide utrymme för intervjupersonerna att fritt lyfta fram det de själva 

finner viktigt inom området, vilket kan ge information och infallsvinklar som 

intervjupersonen annars hade kunnat gå miste om (ibid: 2000). 

Innan intervjun påbörjades informerade jag även intervjupersonen om syftet 

med intervjun samt att varken intervjupersonens eller företagets namn skulle anges i arbetet. 

Jag poängterade också att jag i redovisningen av materialet, så långt det var möjligt, skulle 

avidentifiera informationen.  

Efter samråd med intervjupersonerna dokumenterade jag intervjuerna på 

kassettband. Detta möjliggjorde att jag i intervjusituationen kunde lägga min odelade 

uppmärksamhet på intervjupersonens utsagor, och inte behöva bli distraherad av att föra 

anteckningar (Trost 1993). Nackdelen med att dokumentera intervjun på detta sätt, är att 

intervjupersonen kan känna sig hämmad av detta (ibid:1993). Jag kunde i några 

intervjusituationer uppleva att intervjupersonen var medveten om att bandspelaren var på och 

att de kanske inte svarade så spontant som vore önskvärt. En av intervjuerna bestod som 

tidigare nämnts av två intervjupersoner. Det finns vissa risker med att intervjua flera personer 

samtidigt. Exempelvis kan personerna verka hämmande på varandra, vilket kan leda till att 

vissa synpunkter eller erfarenheter inte uttalas (ibid:1993). Då jag fick uppfattningen att 

intervjupersonerna inte stod i någon sådan arbetsrelation till varandra att deras svar skulle 

påverkas av att de båda var närvarande, tror jag inte att detta påverkade intervjun i särskilt stor 

utsträckning. Fördelen var att de befann sig på olika befattningar och på olika nivåer i 

organisationen – en av dem arbetade övergripande med personalpolicyfrågor och fackliga 

relationer och den andra var personalchef för en av företagets enheter. De hade därför två 

olika infallsvinklar och olika erfarenheter att förmedla. 
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Intervjuerna skrevs ut i text. Jag hade innan intervjuerna funderat på en del 

teoretiska angreppssätt som jag hade för avsikt att använda mig av i tolkningen och 

bearbetningen av mitt material. Med dessa angreppssätt och intervjuguidens teman som 

referensram, läste jag flera gånger igenom de utskrivna intervjuerna. Jag fann teman och 

mönster som jag tyckte var intressanta att arbeta vidare med i uppsatsen (Patel och Davidsson 

1994). Intervjumaterialet gav mig även några nya uppslag till användbara teoretiska 

angreppssätt.  

I redovisningen av det empiriska materialet har jag av respekt för utlovad 

anonymitet använt fingerade namn för intervjupersonerna och de företag de representerar. I 

några citat har jag ändrat vissa egenskaper, för att det inte ska bli för tydligt vilka företag eller 

personer som jag har intervjuat. I ett sådant förfarande är det viktigt att formen på 

informationen ändras utan att innebörden påverkas ( Kvale 1997).   

Presentation av intervjupersonerna 
Intervjupersonerna bestod av representanter från ett flygbolag, ett byggbolag, två banker och 

ett försäkringsbolag. Som tidigare nämnts så använder jag fingerade namn på 

intervjupersonerna.  

Anna och Anneli representerar flygbolaget. Anna är ansvarig för 

personalpolicyfrågor och fackliga relationer, och har arbetat på företaget i några år. Anneli är 

personalchef för den största enheten i bolaget och är sedan många år verksam i 

personalsfären, i olika delar av bolaget. Byggbolaget representeras av Bengt. Bengt är sedan 

många år personaldirektör i bolaget. Cecilia representerar Bankbolag 1.  Hon arbetar sedan 

drygt två år övergripande med Human Resource-frågor på en av enheterna i bolaget. 

Försäkringsbolagets representant är personalchefen Doris.  Hon har denna tjänst sedan flera år 

tillbaka. Bankbolag 2 representeras av Elin som är personalchef.  

Jag har valt att inte ingående beskriva könsstrukturerna i de olika företagen, 

detta för att förenkla analysen och tolkningen av det insamlade materialet. Jag analyserar 

istället intervjupersonernas berättelser utifrån en stereotyp könsordning, vilket givetvis är en 

förenkling och kan medföra att berättelserna kanske till viss del kommer att tolkas utifrån en 

annan könsordning än den de i själva verket speglar. Jag utgår från att organisationerna har 

flest män i chefspositioner, och att det är manliga normer som styr.  
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Analys 
Kärleksrelationer som något synligt eller osynligt 
Hearn & Parkin (1995) lyfter fram förbiseendet av kön och sexualitet i 

organisationslitteraturen. De menar att sexualitet kan ses som den mest tydliga aspekten av 

kön och att detta förbiseende kan vara ett resultat av rådande maktförhållanden mellan 

kvinnor och män –en process kallad patriarkat. De menar att det kan föreligga en ömsesidig 

påverkan mellan teorierna och praktiken. Sexism och maktförhållanden i den ena kan föda 

sexism och maktförhållanden i den andra. Haavio-Mannila (1998) visar dock på att under 70 

och 80-talet så lyftes ämnet sexualitet fram i organisationslitteraturen och synliggjordes 

därmed. Hur ser det ut i organisationerna idag? Är kärleken synlig i organisationernas vardag 

och diskurs?  

Företagspolicys och deras innehåll 
Det framkom i intervjuerna att de företag som Cecilia, Elin, Anna och Anneli representerar 

har en policy som direkt eller indirekt reglerar denna fråga. Cecilia poängterar att deras policy 

inte handlar så mycket om kärlek, utan mer om släktskapsrelationer som kan påverka 

säkerhetsaspekten i förhållande till kundrelationen.  

Ja, vi har en uttalad policy, som egentligen inte har att göra med kärlek 

utan…nära släktrelationer på samma arbetsplats, och framförallt så gäller väl det på 

chefsnivå, man ska inte som chef ha släktingar som medarbetare. … Sen ska man heller inte 

vara flera [släktingar] på ett kontor ur ett säkerhetsperspektiv...... Man kan säga att båda 

perspektiven finns ju med, men det är säkerhetsbiten som överskuggar den policy vi har… fast 

det skulle säkert se likadant ut även om det inte var för att vi är bank och det är så viktigt med 

säkerhet. (Cecilia). 

Elin betonade att de inte har någon policy som reglerar rubriken 

kärleksrelationer på arbetsplatsen, men att de däremot har en policy som exempelvis reglerar 

att gifta par inte får jobba på samma kontor, för att undvika jävssituationer. Men hon lyfter 

fram att man nog inte kan gå in i någon av deras policys och läsa:  om du blir kär i, så gör du 

så här , utan att det är mer en rekommendation från personalfunktionen att det kanske inte är 

lämpligt. Hon talade om att det handlar mycket om trovärdighet gentemot kund, men även 

trovärdighet gentemot medarbetare. Om det uppstår en situation som kan skada 

trovärdigheten så försöker de hjälpas åt och hitta en annan lösning för någon av parterna.  Hon 
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upplevde dock att de för ett antal år sedan var strängare på frågor som exempelvis att gifta par 

inte får jobba ihop, än vad de är idag och att de idag har en modernare syn på det.    

I flygbolagets lönepolicy framkommer att man inte ska ha en relation till dem 

man har lönesättningsansvar för. Däremot så har de ingen policy att man inte ska jobba på 

samma avdelning som kollegor. Anneli poängterade dock att det är en allmän uppfattning att 

man inte ska vara på samma avdelning som sin partner, oavsett om det är en hierarkisk 

relation med lönesättning eller inte.  

Bengt svarade att byggbolaget inte hade någon policy, men att när det uppstår 

hierarkiska relationer så är det en vedertagen praxis att de inblandade hamnar på olika 

avdelningar. Bengt som yttersta personalansvarig har gentemot andra chefer i organisationen 

sagt att det är olämpligt att man i samma enhet har relationen chef-medarbetare. Det är alla 

chefer medvetna om.  

Försäkringsbolaget hade heller ingen policy. Doris berättade dock att de hade 

diskuterat det i många år, men att man inte behöver ha policys till allt, man ju kan vara lite 

öppen också. Enligt Doris är det bestämt i organisationen att man inte får jobba på samma 

avdelning när man är gift med varandra. Om det uppstår en relation mellan två personer på 

samma avdelning så griper de nog in, berättar Doris, men att det beror lite på hur de 

inblandade sköter det.  

Att några av företagen har policys som direkt eller indirekt reglerar frågan, och 

att de som inte har policy ändå har reflekterat kring företeelsen, kan ses som ett tecken på att 

kärleken faktiskt är synlig i organisationen. Kärleken ses som något som existerar i 

organisationen, eftersom den faktiskt är ett föremål för reglering.  Detta kanske är ett utslag av 

att organisationslitteraturen idag i större utsträckning behandlar denna fråga. Samtidigt kan 

man också diskutera om inte denna reglering kan ses som ett uttryck för den 

osynliggörandeprocess som Hearn & Parkin (1995) talar om, då företagens policy faktiskt 

syftar till att avsexualisera arbetsplatsen genom att inte tillåta vissa sorters kärleksrelationer. 

Detta kan ses som att kärleken osynliggörs i och med omplaceringsförfarandet. Denna process 

kommer också till uttryck i några av intervjupersonernas utsagor. De kodar om den 

irrationella kärlek till att bli något rationellt och hanterligt för organisationen, vilket blir 

tydligt när de betonar att policyn handlar om säkerhet, trovärdighet och lönesättning, och inte 

så mycket om kärlek.   
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Är det ett ämne värt att diskutera? 
Några av representanterna betonade att kärleksrelationer på arbetsplatser inte är något stort 

problem. Anna och Anneli uttryckte sig enligt följande. Anneli: .. det ses mer som en pikant 

ingrediens, på en så här stor arbetsplats är det bara så, så jag tror inte att folk ser det som 

något…Anna: …ämne eller tema…Anneli: inte förrän det blir och då får det hanteras.. Elin 

talade om att det inte finns så stort behov av att diskutera det då det är uppenbart vad man 

måste göra, därför är ämnet inte på agendan.  

Det är en så naturlig del i samvaro mellan människor som du varken kan 

förneka eller förstora, göra någonting av, alltså göra någonting av just den fråga som det inte 

är, men du kan heller inte säga att det är en ickefråga. För självklart är det en fråga.  (Elin) 

Elin menade att kärleksrelationer inte är någon jättehistoria som de diskuterar, 

utan ses snarare som en del av arbetsmiljön. Hon tror att det är en företeelse som alltid har 

funnits i näringslivet, men att det finns en större öppenhet kring den här typen av frågor i vårt 

samhälle idag än för bara fem, tio år sedan. Bengt trodde inte att det diskuteras så mycket 

bland medarbetare, kanske p g a att de är ett så mansdominerat företag. 

Av dem jag frågade om företeelsen kärleksrelationer var ett ämne på 

Arbetsplatsträffar fick jag svaret att det inte var något ämne till diskussion i ett sådant forum. 

Anna uttryckte det så här: Nej... Jag kan tänka mig att det diskuteras om det är problem 

någonstans, och då diskuteras det nog inte på formella möten utan då är det nog mer 

kaffehörnan eller i ett stängt kontorsrum, mellan två och två. 

Är då företagen aktiva i spridningen av information om policyns innehåll eller 

hur de ser på kärleken, eller stannar deras insats vid utformningen av deras policy och 

synsätt? Det såg lite olika ut i organisationerna på den punkten. Anna menade att det ska ingå 

i chefens omdöme, därför får cheferna ingen särskild information om hur företaget ser på 

företeelsen.  Bengt informerar cheferna om olämpligheten i hierarkiska relationer. Han 

menade att alla chefer är medvetna om det här.  Cecilia menade att det redan finns ett stort 

medvetande på alla nivåer i organisationen på grund av det höga säkerhetsmedvetandet. Men 

hon var osäker på om exempelvis nyanställda får information om hur företaget ser på 

företeelsen.  Inte heller försäkringsbolaget verkar förmedla information om hur de ser på det. 

Hon uttryckte att …hamnar man i den situationen så tar man nog reda på det. Elin menade 

att eftersom policyn är så tydlig så har dess innehåll nästan blivit en oskriven kultur. 
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Anna och Annelis uttryck att de tror att kärlek mer ses som en pikant ingrediens 

och därför inte ses vara ett ämne att diskutera, tycker jag är ett tydligt exempel på hur känslor 

förknippas med den privata sfären och den offentliga sfären med förnuft. Kärleken ses här 

som en främmande fågel i organisationen. Den är inte förknippad med vare sig 

organisationers förhållningssätt eller med de frågor som anses vara viktiga i en organisation. 

Om man ser på detta med Hearn & Parkins (1995) ögon så kan detta ses som resultatet av en 

patriarkal struktur, där manliga normer styr och tränger undan irrationella ”störningsmoment” 

som kärlek.  

Elin beskriver emellertid att hon tror att samhället är öppnare i den här typen av 

frågor idag än för bara fem tio år sedan. Detta kan man se som ett uttryck för utvecklingen av 

det som Giddens (1995) benämner den institutionella reflexiviteten i samhället. Denna 

öppenhet i samhället och i organisationerna leder till att också individerna reflekterar över den 

typen av frågor och gör till sin individuella handlingsram (ibid: 1995).  Betyder denna 

öppenhet att organisationerna ändrar sitt förhållningssätt till irrationella företeelser som 

kärlek? Nej, kanske inte, eftersom de synes omformulera/koda om frågor om kärlek till att bli 

förenliga med ett rationellt förhållningssätt i organisationen.  

Intervjupersonerna ger uttryck för att vara väl bekanta med ämnet 

kärleksrelationer på arbetsplatsen. Cecilias uttalande om att deras policy nog sett likadan ut 

även om de inte varit bank och det varit så viktigt med säkerhet är ett uttryck för att ämnet 

kärlek är synligt i diskursen. Och Doris lyfter fram att de vid flera tillfällen diskuterat om de 

ska ha en policy eller inte, men att de kommit fram till att det inte behövs. Dessa exempel 

visar på att kärleksrelationer ändå ses som ett ämne att diskutera, förbiseendet är således inte 

det enda förhållningssättet. Det kan ses som ett resultat av att sexualiteten, enligt Haavio-

Mannila (1998) successivt tagit plats i teoretiserandet av organisationer. 

Den privata och den offentliga rollen 
Som ett led i undersökningen av hur intervjupersonerna ser på kärleksrelationer på 

arbetsplatsen  är det relevant att använda Erving Goffmans (1998) tankar om hur de roller 

människor spelar upprätthåller hur de definierat situationen. Ingår kärlek i 

organisationsledningens definition av arbetssituationen? 

Gemensamt för intervjupersonerna var att alla hade vissa invändningar mot 

kärleksrelationer på arbetsplatsen. Motiven kunde se olika ut, och även synen på olika sorters 

relationer skilde sig åt.  
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När det gäller hierarkiska relationer upplevde alla att detta kunde vara ett 

problem och det var i de flesta fall inte tillåtet. Elin lyfte fram att kärleksrelationer mellan 

kollegor kunde skada trovärdigheten gentemot kund och gentemot övriga medarbetare. När 

det gällde hierarkiska relationer menade hon att trovärdigheten gentemot övriga medarbetare 

ofta var det framträdande skälet till att inte tillåta sådana relationer. Cecilia lyfte fram 

säkerhetsperspektivet och för Anna och Anneli samt Doris var lönesättningen ett skäl till att 

sådana relationer inte var bra. Doris betonade dock att cheferna byter automatiskt i det fall de 

har lönesättning över en person de inleder ett kärleksförhållande med.  

Invändningarna mot hierarkiska relationer som intervjupersonerna lyfter fram 

kan tolkas som att sådana kärleksrelationer inte överensstämmer med den yrkesroll som finns 

för att upprätthålla organisationsledningens definition av arbetssituationen. Kärlek på 

arbetsplatsen utgör ett hot mot denna definition. När arbetstagare sammanblandar sin 

yrkesroll med en privat roll karaktäriserad av känslor och kärlek, reagerar 

organisationsledningen, eftersom den privata rollen inte bidrar till att upprätthålla deras 

ursprungliga definition av arbetssituationen. Yrkesrollen påverkas av beteenden som inte 

normalt sett ingår i yrkesrollen. Genom att dela på de inblandade återställer 

organisationsledningen definitionen av arbetssituationen.  

När det gäller relationer mellan jämställda medarbetare så var det bara Cecilia 

som uttryckte att det inte var möjligt att tillåta sådana relationer inom samma avdelning. Anna 

menade att chefen får bedöma om han tror att det kan bli ett problem.  

..är det två stycken medarbetare på en låg nivå, så är det kanske inte en stor 

grej, det kanske kan fungera ändå. Man kanske jobbar skift. ….men är det på en högre nivå så 

tycker jag att man kanske måste gripa in… (Anna)   

Bengt var av åsikten att det inte är riktigt bra om man jobbar på samma enhet, 

men att det inte är några stora problem. De griper inte automatiskt in i sådana situationer, men 

de är observanta på det. Doris lämnade ett öppet svar på denna fråga. Men hon sa att de nog 

griper in i det fall det med tiden uppstår en relation mellan två på samma avdelning, men att 

det beror lite på hur de inblandade sköter det hela. För Elin var även här trovärdigheten av 

avgörande betydelse för lämpligheten i en sådan relation. Hon uttryckte att om två personer 

inleder ett förhållande och de befinner sig på en enhet med många personer, så kanske inte 

trovärdigheten gentemot medarbetare är det avgörande, utan då kanske kundperspektivet 

kommer in i bilden. Om deras relation kommer att påverka kunden så kan det bli aktuellt att 

skilja dem åt. Hon menar att man måste gå i in och titta i gruppen, bedöma om relationen kan 
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komma att påverka arbetsprestationerna i arbetsgruppen, och om det kommer att påverka den 

psykosociala arbetsmiljön överhuvudtaget. Om svaret blir nej, så ställer hon frågan: …men 

varför ska vi gå in och agera då? 

Av intervjupersonernas berättelser ser vi alltså att organisationsledningarna kan 

tillåta kärleksrelationer på arbetsplatsen, men att det beror på hur relationen respektive 

situationen ser ut. Kärleksrelationer kan således vara förenligt med yrkesrollen. 

Vid en diskussion om företagen griper in när relationer uppstår som är tänkta att 

vara hemliga, framkom bland annat följande. Bengt berättade att om det är en högre chef i 

organisationen som är gift, men som har en relation med en medarbetare, då kan det bli 

aktuellt att ingripa. Han menar att det dels kan vara stötande för medarbetarna och dels för att 

det kan bli besvärligt i kundrelation, vid exempelvis representation.  

Vi ska ju stå för någon slags etiska moraliska värderingar som företag, då kan 

vi inte ha läpparnas bekännelse utan vi måste verkligen också stå för det och kan det störa 

någon värdering som vi har i företaget då agerar vi. Annars är vi inte moralpoliser utan var 

och en får ta ansvar för sina handlingar och gärningar. Men det är mer om det kan påverka 

eller störa kundrelation.  (Bengt)  

Denna situation ser jag som ett tydligt exempel på hur ett beteende som krockar 

med yrkesrollen föranleder att organisationsledningen griper in och vill säkerställa att 

definitionen av arbetssituationen hålls intakt. Det är således inte förenat med yrkesrollen att ta 

med sin älskarinna på kundrepresentation – det strider mot företagets värderingar. Bengt 

menar att de nog bara griper in om hemliga otrohetshistorier kan påverka kundrelationen. 

Annars anser Bengt inte att det är något som organisationsledningen kan lägga sig i, utan där 

får var och en ta ansvar för sina handlingar. Där synes inte handlingen äventyra deras 

definition av arbetssituationen.  

Problem och möjligheter 
Vilka problem anser organisationsledningen att kärleksförhållanden på arbetsplatsen kan 

föranleda? Ser de även några möjligheter och positiva effekter med sådana relationer?   

Problemen med kärleksrelationer som lyftes fram av intervjupersonerna var 

bland annat att konstiga lojalitetsförhållanden kan uppstå, att det kan bli problem med 

öppenheten, det kan vara svårt att vara neutral och att det även kan bli problem om 

förhållandet tar slut. Öppenheten i samband med hierarkiska relationer belyste Anna och 

Anneli så här:  



  23

..då känner man ju att man har en spion nästan i medarbetarlägret..,..man kan 

behöva prata illa om sin chef…och det kan man inte göra om mannen eller frun sitter med. 

(Anneli respektive Anna) 

Elin lyfte fram en problematik som kan uppstå i kärleksrelationer mellan chefen 

och dennes sekreterare. Hon menade att de redan har en så nära relation baserad på förtroende 

att det kan bli omöjligt för dem att veta vad som är privat och yrkesrelaterat om de inleder en 

kärleksrelation. Elin menade även att det kan vara svårt om en person, som sitter med i en 

grupp där hemliga affärsstrategiska frågor behandlas, inleder en relation med en sekreterare 

till någon i gruppen. Hon ställde frågan vad pratar man om när man kommer hem?  

När vi talade om möjligheter eller positiva effekter som kan uppstå i samband 

med kärleksrelationer på arbetsplatsen sa Anna och Anneli så här…det ger energi.., …man 

behöver injektion av lite flärd och något kul... Bengt menade också att det kan ge positiva 

effekter arbetsmässigt, eftersom man i en lycklig relation kommunicerar lättare med varandra, 

förstår varandra på ett annat sätt och att det därtill ofta också finns en önskan att finna bra 

lösningar på arbetsproblem. Cecilia såg däremot inga fördelar med kärleksrelationer på 

jobbet, eftersom hon menade att de positiva effekterna är under mycket begränsad tid. Hon 

lyfte istället fram att det var viktigt att ha ett öppet klimat och högt i tak så att man kan prata 

om sådana här frågor. 

Av intervjupersonernas berättelser om problem och möjligheter med 

kärleksrelationer så är kommunikationen ett tema som tas upp av flera av dem. Bengt lyfter 

exempelvis fram att kärleksrelationer kan gynna kommunikationen, medan Anna och Anneli 

påtalade att kärleksrelationer kan vara en hämmande faktor. Som Haavio-Mannila (1998) 

skriver så har intima relationer på arbetsplatsen varit ett hot mot den formella 

kommunikationen på arbetsplatsen. Detta blir synligt t ex i Elins utsaga om när en person som 

sitter med affärsstrategiska frågor inleder en kärleksrelation med en sekreterare till någon i 

gruppen. Denna informella kommunikationskanal uppfattas som hotfull. Anna och Anneli 

talar om intima relationers påverkan på den informella kommunikationen. De lyfte fram att 

även den informella kommunikationen kan hämmas av kärleksrelationer, vilket de inte såg 

som något eftersträvansvärt.  

Som jag skriver ovan så lyfte Elin fram problematiken i en kärleksrelation 

mellan chef och sekreterare. Denna relation ser jag som ett tydligt exempel på en 

sammanblandning och växling av främre och bakre regioner, för att använda Goffmans (1998) 

begrepp. När befinner sig paret i den främre respektive bakre regionen? Som jag ser det så 
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måste det vara problematiskt för paret att hålla isär detta, men även medarbetarna står inför 

denna problematik -ska chefen och sekreterarens uttalanden tolkas utifrån den bakre regionens 

eller den främre regionens kontext? Relationen mellan chef och sekreterare är också ett bra 

exempel på hur organisationer genom sin uppbyggnad, i detta fall en avsaknad av strukturell 

barriär mellan kvinnan och mannen, kan ge utrymme för privata relationer, och skapa det 

privata. (Hearn & Parkin 1995) 

Sammanfattningsvis kan problemen som lyfts fram av intervjupersonerna tolkas 

som att vissa beteenden inte är förenliga med yrkesrollen. Öppenhet synes vara något 

eftersträvansvärt i arbetssituationen och förenligt med yrkesrollen, men kärleksrelationer kan 

äventyra denna öppenhet.  Likaså lyfts fram att konstiga lojalitetsförhållanden kan uppstå i 

samband med kärleksrelationen -lojalitetsförhållanden som kanske inte ska höra till 

yrkesrollen. Även beteenden som jag inte uppfattar vara direkt förknippade med den 

traditionella yrkesrollen, som exempelvis att behöva prata illa om sin chef, lyftes också fram 

som något som kärleksrelationer kan förhindra, och det ansågs negativt.  

Hur ser medarbetarna på problem/möjligheter med att ha en relation med en kollega? 
Jag har diskuterat med intervjupersonerna om hur de tror och vad de har för erfarenheter av 

hur medarbetarna ser på kärleksrelationer på jobbet. Intervjupersonerna är ju också själva 

medarbetare i organisationen, och kan förmedla sin syn på hur de ser på att arbeta tillsammans 

med den de har en relation med.  

Samtliga intervjupersoner trodde att de flesta inte vill jobba ihop med den de har 

en relation med. Anna och Anneli lyfte fram att man vill ha sin jobbstatus och den roll man 

har på jobbet, och delvis ha en annan roll privat.  Anneli sa så här: man vill lösa det… man vill 

inte vara på samma ställe. 

Bengt och Doris lyfte fram att det helt enkelt kan bli för mycket att både jobba 

ihop och träffas privat, därför vill man inte det. Som Doris uttryckte det: …man får …annan 

input…om man lever med någon annan privat.  

Av intervjupersonernas utsagor verkar således inte heller medarbetare inkludera 

kärleksrelationer på arbetsplatsen i definitionen av arbetssituationen. När medarbetarnas 

yrkesroll påverkas av sådant som inte överensstämmer med denna definition, väljer 

individerna själva att upprätthålla definitionen av arbetssituationen genom att avlägsna det 

beteende som inte hör hemma i yrkesrollen. Många skiljer därför kärleken från yrkesrollen 

genom att självmant byta arbetsplats.  
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Det framkommer alltså av intervjuerna att inte bara organisationsledningen utan 

även medarbetarna själva i vissa situationer hjälper till att stänga ute det privata från den 

offentliga sfären -genom att de själva vill byta arbetsplats för att inte behöva jobba ihop med 

den de har en relation med. Det verkar som om att individerna värnar om att hålla 

kärleken/sexualiteten privat, vilket är i enlighet med Giddens (1995) tankar om att 

sexualiteten i samband med utvecklingen av den rena relationen har blivit en individuell 

angelägenhet. Individerna vill väl kanske att den så ska förbli. Genom att sexualiteten blir 

synlig i organisationen, blir den ju också offentlig, och därigenom inte längre bara en 

individuell angelägenhet.   

Vidare hävdar Anna och Anneli att det är den allmänna uppfattningen att man 

inte ska jobba ihop med den man har en relation med. Detta kan ses som ett utslag av det som 

Giddens (1995) kallar för institutionell reflexivitet. Den allmänna uppfattningen och 

resonemangen i organisationen och kanske även i samhället i övrigt är att man inte ska jobba 

ihop med den man har en relation med. Detta tankesätt införlivas genom reflektion i 

individernas referensram och blir därigenom det rådande förhållningssättet.  

Giddens (1995) begrepp livspolitik är också ett användbart uttryck i detta 

resonemang. Han talar om att spänningen mellan den privata sexualiteten och den offentliga 

sfär, som nu på många sätt är genomsyrad av sexualitet, genererar nya politiska frågor. 

Livspolitiken i kontexten sexualitet på arbetsplatsen kan exempelvis vara reflektioner kring 

om jag som medarbetare vill och bör arbeta tillsammans med den jag har en relation med. 

Bengt gav ovan uttryck för att medarbetare ska leva upp till organisationens etiska och 

moraliska värderingar. Om medarbetare ger omgivningen utanför organisationen anledning att 

ifrågasätta dessa värderingar ingriper man. Här kan man se att organisationsledningen har 

tagit ställning i livspolitiska frågor, och som de förväntar sig att medarbetarna ska leva upp 

till.  

Omplacering –ett beslut präglat av rationalitet eller organisationskultur? 
Samtliga intervjupersoner var av åsikten att de flesta inte vill jobba ihop med den de har en 

relation med. Därför uppstod det, enligt vissa intervjupersoner, inte så ofta problem vid 

omplaceringsförfarande.  Men vilka överväganden görs när ett omplaceringsförfarande blir 

aktuellt? Är det ett förfarande med rationella förtecken, eller är det besluten präglade av 

känslor och maktförhållanden i organisationen? För att analysera detta tar jag bland annat 

hjälp av Elisabeth Sundins (2002) teorier om betydelsen av genusregimer i organisationens 

beslutsprocesser.  
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I de beaktanden som görs i samband med en omplacering lyfter några av 

intervjupersonerna fram att de tittar mycket på varje situation för sig och att de har ett 

individperspektiv. De resonerar sig helt enkelt fram till vem som ska bli omplacerad. Några 

faktorer som de tittar på är exempelvis vem i situationen som har störst möjlighet att flytta, 

vad som är enklast och hur personernas kompetens ser ut. Elin menade att de försöker att 

använda sunt förnuft mer än att använda funktionsstyrning i det här. Elin tror att man inte 

heller kan regelstyra frågor kring kärleksrelationer på arbetsplatsen, eftersom det handlar om 

individer och olika situationer. Hon sa så här: Och så länge du pratar om individer som 

agerar på olika sätt så måste man också titta på dem som individer och lösa det individuellt. 

Bengt menade att man löser det på ett sätt så att båda parter kan jobba kvar i organisationen, 

eller åtminstone försöka finna en lösning som båda är tillfreds med. Cecilia betonade att 

egentligen är det ingen som blir omplacerad. De kommer oftast inte till den punkten, utan att 

det är så pass vedertaget att man söker sig något annat.  

Vi diskuterade även om det var vanligast att det är den under eller överordnade 

respektive kvinnan eller mannen som antingen självmant väljer att byta arbetsplats, eller är 

den som oftast blir omplacerad. Generellt sett kände Cecilia, Anna och Anneli samt Doris till 

fler fall där mannen har slutat. De hade olika förklaringar till det. Doris trodde att det berodde 

på att de varit lite högre uppsatta och känt trycket. Bengt menade att det var vanligare att det 

är kvinnan som oftast självmant väljer att sluta från arbetsplatsen om en relation inleds, men 

han menade att det var ett så litet antal att det inte går att dra några statistiska slutsatser av det. 

Vid självmana förflyttningar internt såg han dock ingen skillnad i könsfördelningen. 

När det gäller rena omplaceringar var det bara Bengt och Cecilia som hävdade 

att det oftast var den underställda som blev omplacerad. Bengt och Cecilia lyfte fram att det är 

lättare att ersätta en underställd än en chef.  Bengt betonade att man inte ska uppleva det som 

ett straff för att man ska byta jobb, utan att det kan ses som en möjlighet. Cecilia berättade att 

det i regel är chefen som sitter kvar, om det inte är så att chefen av någon anledning själv 

söker sig iväg. Om de skulle behöva ta ställning så skulle det nog bli medarbetaren som skulle 

bli omplacerad –det är hon ganska säker på. Men hon lyfter fram att det inte är så att de per 

automatik bestämmer det, utan de utgår ifrån hur utvecklingen ser ut för de här två personerna 

i framtiden. Hon menar att det kanske är så att chefen ändå skulle röra på sig inom en kortare 

tidsperiod och då är det självklart lämpligast att han eller hon rör på sig först då.  Hon betonar 

att man alltid individuella bedömningar och hon tror att de först skulle försöka att få dem att 

lösa det inom familjen - att de inblandade får bestämma vem som ska byta. Men hon säger att: 
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...om man ska svara generellt på din fråga så är det nog liksom medarbetaren som skulle få 

första….budet att röra på sig.  

Elin såg ingen röd tråd i att det är vare sig kvinnan eller mannen som blir 

omplacerad och inte heller att det oftast är chefen eller den underordnade. Hon menade att 

man måste jobba med sunt förnuft och individlösningar –därför blir det ibland chefen och 

ibland den underordnade som blir omplacerad. Inte i något av fallen var det alltså självklart att 

det var den underordnade som skulle omplaceras, även om Bengt och Cecilia lyfte fram att 

det var vanligare.  

Giddens (1995) talar om att utvecklingen av den rena relationen har medfört en 

demokratisering av privatlivet. Den rena relationen präglas av en förhandling om hur 

villkoren i relationen ska se ut. Denna demokratisering av privatlivet hävdar Giddens kan 

komma att påverka det offentliga livet. Jag tycker mig av intervjupersonernas utsagor kunna 

se denna påverkan, när det exempelvis för vissa intervjupersoner anses vara självklart att 

lyssna på hur individerna själva vill ha det i omplaceringsförfarandet. Individerna ges 

utrymme att förhandla med varandra, och även med arbetsgivaren om hur resultatet ska bli.  

Det här är dock intervjupersonernas utsagor om hur omplaceringsförfarandet går till, men jag 

har givetvis inte kunnat kontrollera om de olika arbetsplatserna har en kultur eller informella 

normer som reglerar det här på ett annat sätt. 

Man kan i det här sammanhanget diskutera om organisationernas 

tillvägagångssätt vid ett omplaceringsförfarande är präglat av rationalitet eller om det är 

känslor och maktförhållanden i organisationen som styr. Elisabeth Sundin (2002) hävdar att 

även om organisationer strävar efter rationalitet i sitt beslutsfattande, så är många beslut 

präglade av irrationalitet, på grund av att krafter som exempelvis könsordning och 

homosocialitet påverkar besluten. Ett till synes rationellt förslag, mottas inte av 

organisationen då förslaget kanske hotar den rådande genusregimen i organisationen (Ibid: 

2002). Några intervjupersoner lyfter fram att de försöker att titta på vad som är bäst i varje 

situation och att individerna är med i diskussionerna. De synes väga in för- och nackdelar i 

beslutet som exempelvis om personen som har en expertkompetens ska byta arbetsplats, eller 

hennes partner som har en mer generell kompetens och inte bedöms som lika svårersättlig. 

Detta beslutsfattande kan tolkas vara präglat av rationella överväganden. Om det blir 

rationella beslut i verkligheten är svårt, för att inte säga omöjligt, att urskilja genom 

intervjuerna. Man får inte heller glömma att till synes rationella argument till stor del kan vara 

präglade av manliga regler och förhållningssätt som genomsyrar den offentliga sfären, vilket 



  28

vissa av Bengts uttalanden i omplaceringsfrågan kan ses vara ett exempel på. Bengt menade 

exempelvis att det oftast är den underställda som blir omplacerad, bland annat av det skälet att 

det är svårare att finna en chefsfunktion i en annan del av organisationen, än en funktion som 

en underställd kan bli omplacerad till. Detta övervägande kan ses som rationellt, men jag fann 

vissa indikationer på att patriarkala strukturer påverkar detta. I sammanhanget kommenterade 

han: 

 Men samtidigt så kan man då säga att genom att det i normalfallet är kvinnan 

som rör på sig i organisationen, så kan man ju också säga att det här skapar nya möjligheter 

för kvinnan. Hon får inför en annan organisation, andra chefer visa den dugliga kraft som 

hon är och därigenom skapa bättre möjligheter att utvecklas… Så det behöver inte vara en 

nackdel.   

På frågan om hur kvinnorna reagerat på att det oftast är dem som blir 

omplacerade sa han:  

…..De allra flesta förstår... Tycker rent av att det är bra. Därför att ingen vill bli 

misstänkliggjord för att i olika avseenden gynnas, det kan vara informationsmässigt, det kan 

vara lönemässigt, det kan vara kompetensmässigt. Man får istället möjlighet att visa sina 

egna kvalifikationer för en objektiv bedömning…. 

Bengt berättar att han i organisationen inte har sett några relationer där mannen 

är hierarkiskt underordnad kvinnan. Att det oftast är den underordnade, kvinnan, som blir 

omplacerad, och att han är noga med att betona de fördelar som finns med att bli omplacerad 

–anser jag vara ett patriarkalt förhållningssätt i frågan. Detta stöds av att Bengt också har 

berättat att det är en mansdominerad organisation han representerar.  Bengt väljer att se 

omplaceringsförfarandet som något positivt för kvinnan, men hade det inte varit lika positivt 

för kvinnan att stanna kvar och visa för den nye chefen vad hon går för?  Hans uttalande kan 

tolkas som ett osynliggörande av problematiken genom att han betonar fördelar i ett 

förfarande som kan tolkar har en inneboende orättvisa i sig. För om det nu kan vara så positivt 

att bli omplacerad, varför är det då inte mannen i organisationen som oftare rör på sig? Detta 

förfarande och förhållningssätt uppfattar jag som ett tecken på en föreliggande homosocialitet.   

Sammanfattningsvis kan sägas att i situationer där det uppstår en kärleksrelation 

mellan två kollegor, är kärleken till en början ofta privat. Men när paret öppet visar sin kärlek, 

eller blir påkomna i en privat situation, blir kärleken synlig i organisationen och därmed också 

offentlig. Då händer det som Hearn & Parkin (1995) lyfter fram - det privata omdefinieras och 
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blir offentligt. Av intervjupersonernas utsagor kan utläsas att i samband med att det privata 

blir offentligt, så griper organisationsledningarna i vissa fall in i och ombesörjer så att någon 

av de inblandade omplaceras eller byter till en annan avdelning. Denna process är ett exempel 

på Hearn & Parkins konstaterande att organisationer både skapar och stänger ute det privata. 

Det finns alltså i organisationen utrymme för att privat kärlek uppstår, men kärleken blir 

offentlig då den blir uppenbar i den offentliga sfären. När organisationsledningen skiljer på de 

inblandade, så gör de också kärleken privat igen. Då är inte längre kärleken synlig och 

offentlig i organisationen. Den har då åter blivit en individuell och privat angelägenhet.  

 

Sammanfattning 
Jag har i denna uppsats belyst hur organisationsledningen i fem organisationer ser på och 

förhåller sig till kärleksrelationer på arbetsplatsen och hur ett eventuellt 

omplaceringsförfarande ser ut. I min analys har jag använt mig av begreppsparet privat och 

offentligt. Denna dikotomi är användbar av den anledningen att kärlek, som ofta betraktas 

som tillhörande den privata sfären, uppstår på en arbetsplats, som är en sfär präglad av 

rationalitet och offentlighet. Att göra det personliga politiskt är en feministisk tanke som 

innebär att personliga företeelser lyfts fram för att synliggöra eventuella könsförtryck och 

orättvisor. Att inleda en kärleksrelation med en kollega kan som jag ser det ha en inneboende 

orättvisa i sig i det fall det per automatik är den underordnade som blir omplacerad, eftersom 

den underordnade ofta är kvinna. Denna orättvisa bör i så fall synliggöras. I min undersökning 

som är baserad på intervjuer med 6 personer i 5 olika organisationer, fann jag därför frågan 

vara viktig, om organisationsledningen synliggör eller osynliggör kärleksrelationer på 

arbetsplatsen. Är det ett ämne som på olika sätt diskuteras och är på agendan i 

organisationerna? Jag fann i intervjuerna exempel på att kärleken både synliggörs och 

osynliggörs. Att tre av organisationerna har policys som direkt eller indirekt reglerar frågan 

och att de andra två organisationerna har uttalat vissa restriktioner för kärleksrelationer mellan 

kollegor, är ett exempel på att ämnet är synligt i organisationen. Samtidigt tolkar jag denna 

reglering i policys eller uttalad praxis också som en del av en osynliggörande process, då 

omplacering av en av parterna medför att kärleksrelationen inte längre är synlig på 

arbetsplatsen.  

I tolkningen av hur de fem organisationsledningarna ser på olika sorters 

kärleksrelationer har jag även använt Goffmans (1998) tankar om hur de roller vi spelar 
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upprätthåller hur vi definierat situationen. Hierarkiska relationer var i de flesta fall inte tillåtet 

enligt de sex intervjupersonerna, medan jämställda relationer tilläts ibland. Jag tolkar detta 

som att kärleksrelationer kan utgöra ett hot mot organisationsledningens definition av 

arbetssituationen.  Det framkom även i intervjuerna att rollen som kärlekspartner i vissa fall 

inte är förenlig med yrkesrollen. Rollen som kärlekspartner bidrar därför inte till att 

upprätthålla definitionen av arbetssituationen. Intervjupersonerna trodde inte heller att 

medarbetarna själva ville arbeta tillsammans med den de har en kärleksrelation med. Detta 

kan ses som att inte heller medarbetarna införlivar kärleksrelationer i sin definition av 

arbetssituationen, utan väljer att skilja kärleken från yrkesrollen, genom att självmant byta 

arbetsplats, eller i alla fall medverka i ett omplaceringsförfarande. Enligt Hearn & Parkin 

(1995), blir kärleken offentlig i och med att den blir synlig i organisationen, och är på så sätt 

inte längre en privat individuell angelägenhet.  Att intervjupersonerna uttrycker att de flesta 

inte vill arbeta tillsammans med den de har en relation tolkar jag som att medarbetarna värnar 

om att hålla kärleken privat, vilket är i enlighet med Giddens (1995) tankar om att  

sexualiteten blivit en individuell angelägenhet i samband med utvecklingen av den rena 

relationen.  

Omplaceringsförfarandet i organisationerna uppfattade jag till stor del vara 

präglat av individ- och situationsanpassade lösningar. Inte någon av intervjupersonerna ansåg 

att det var självklart att det var den underställda som skulle omplaceras, även om två av dem 

berättade av det var vanligare att så var fallet. En av intervjupersonerna lyfte fram att det var 

vanligare att det var kvinnan som omplacerades. Utifrån det empiriska underlag som jag har 

att utgå ifrån så verkar det till stor del vara rationella överväganden som styr 

omplaceringsförfarandet. Om det ligger patriarkala handlingar och förhållningssätt bakom 

detta förfarande är svårt att uttala sig om utifrån det underlag jag har. Patriarkala mönster 

framkom bara tydligt i en av intervjuerna, som också är ett exempel från en mansdominerad 

bransch.  
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