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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka hur arbetstagare och arbetsgivare betraktar betydelsen av 

socialt stöd för organisationers kompetensförsörjningsarbete. Där målet är att generera 

balans mellan arbetstagares arbets- och privatliv och organisationers attraktivitet och 

gynnsamma utveckling. Studien har en kvalitativ ansats och metoden är semistrukturerade 

intervjuer. Deltagarna som valt att delta i studien har anställning i organisationer och 

representerar både arbetstagare och arbetsgivare. Enligt tidigare forskning är de vanligaste 

formerna av socialt stöd i arbetslivet emotionellt och instrumentellt. Generellt bedöms 

emotionellt socialt stöd vara det mest betydelsefulla för individer. Det empiriska materialet 

har analyserats utifrån meningskoncentrering. Resultatet har analyserats ur ett 

systemteoretiskt perspektiv och visar på att samtliga former av socialt stöd uppfattas bidra 

till balans mellan arbetstagares arbets- och privatliv och organisationers attraktivitet och 

gynnsamma utveckling. Även andra faktorer anses ha stor påverkan. Slutsatserna dras att 

socialt stöd med fördel kan och bör användas i organisationers kompetensförsörjningsarbete 

men att också ledarskapet är något som organisationer bör fokusera på. Organisationer 

rekommenderas att ta hänsyn till individuella behov vid erbjudanden om socialt stöd till 

arbetstagare. Det systemteoretiska perspektivet som använts vid analys av materialet bidrog 

till en helhetsförståelse av komplexiteten mellan individens balans mellan arbets- och 

privatliv och organisationers kompetensförsörjningsarbete. Därför föreslås ett systemiskt 

tänkande som utgångspunkt för organisationers ledarskap. 

 

Nyckelord: socialt stöd, work-life balance, kompetensförsörjning 



 

ABSTRACT 

The aim of the study is to find out how employees and employers consider the importance of 

social support for the work with competency management of organizations. With the goal of 

generating balance between work life and personal life of employees and attractiveness and 

prosperous development of organizations. The study has a qualitative approach and 

semistructured interviews as method. The participants who chose to be a part of the study are 

employed in organizations and represent both employees and employers. According to 

previous research the most common forms of social support in work life are emotional and 

instrumental. In general, emotional social support is considered to be the most important for 

individuals. The empirical material have been analyzed by meaning concentration. The 

results have been analyzed from the perspective of systems theory. The findings of the study 

indicate that all forms of social support are considered contributing to balance between work 

life and personal life of employees and attractiveness and prosperous development of 

organizations. However other factors are influencing as well. The conclusions are that social 

support advantageously can and should be applied in competency management of 

organizations and that also leadership should be focused on. Organizations are 

recommended to consider individual needs when offering social support to employees. The 

perspective of systems theory applied when analyzing the results contributed to an overall 

understanding of the complexity of balance between work life and personal life of employees 

and competency management of organizations. Therefore systems thinking is suggested as 

starting point for leadership of organizations.  
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1 INLEDNING  

Samhället är under kontinuerlig förändring. Från agrart till industriellt, vidare till kunskaps- 

och informationssamhälle. Också arbetslivet präglas av flexibilitet och föränderlighet och nya 

krav ställs på organisationer beträffande hur dessa bibehåller konkurrenskraft, lönsamhet 

och tillväxt (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). En av de viktigaste 

delarna i organisationers arbete för expansion, lönsamhet och tillväxt är 

kompetensförsörjning och innefattar arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och 

behålla personal. Samtidigt som flertalet organisationer uppger att de skulle vilja växa har 

många organisationer idag problem med just kompetensförsörjning (Tillväxtverket, 2015, 

2017). Även för individen har det nya arbetslivets flexibilitet och föränderlighet medfört nya 

villkor. En aspekt är att arbets- och privatliv allt mer tenderar att flyta samman, utan tydlig 

gränsdragning där de två sfärerna ömsesidigt påverkar varandra. Något som kan medföra 

problem för individen då denne får allt svårare att upprätthålla en balans mellan de två 

sfärerna och detta resulterar ofta i ohälsa (Allvin et al., 2006). 

Enligt en artikel i SvD (2016) är det inte längre bonusutbetalning och tjänstebil som står i 

arbetstagarnas fokus för förmåner. Det är istället hushållsnära tjänster såsom hemhjälp och 

personalvårdande förmåner som exempelvis mentorskap, terapi, träning på arbetstid eller 

möjlighet att arbeta hemifrån som ligger i topp. Samhällsförändringar anses återspeglas i 

såväl önskade som erbjudna förmåner. En trend är också att förmånerna omfattar 

arbetstagarens familj. Förmåner ses vara ett sätt att locka kompetent personal (a.a.). Andra 

exempel på förmåner är enligt Företagande.se (2013) vilorum på arbetsplatsen, 

volontärdagar vilket innebär möjlighet att med bibehållen lön utföra volontärarbete, 

hundvänlig arbetsplats, barnpassning och flexibel karriärstege för att exempelvis byta 

arbetsuppgifter. Rätt förmåner anses kunna bidra till att en arbetsgivare betraktas som 

attraktiv, både av befintliga samt potentiella arbetstagare. De personalvårdande investeringar 

som görs bedöms återbetala sig mångfaldigt (a.a.).  

Dessa olika förmåner kan anses utgöra olika former av socialt stöd. I arbetslivet verkar det 

instrumentella stödet vara vanligast, därefter det emotionella. Att använda dessa i samband 

med organisationers kompetensförsörjningsarbete kan vara en kompletterande väg att bidra 

till lösning av ovan nämnda problem för arbetstagare och arbetsgivare. Socialt stöd kan 

bedömas bidra till hälsa och välmående hos individen. Likaså kan intrycket av balans i 

tillvaron ha en hälsosam inverkan hos individen vilket bidrar till ökad tillfredsställelse med 

livet i sin helhet. Något som också gynnar arbetslivet i form av ökad grad av engagemang, 

entusiasm och arbetsprestation och i förlängningen genererar positiva resultat för 

organisationer. Det möjliggör ytterligare resurser till kompetensförsörjningsinsatser vilket 

kan komma arbetstagarna tillgodo. Utfallet påverkar i sin tur även andra delar i samhället 

som sysselsättning, ökade skatteintäkter, minskade kostnader för sjukvård och andra insatser 

såsom arbetsmarknadspolitiska åtgärder och sjukersättning. Ett gynnsamt 

samhällsekonomiskt klimat kommer såväl arbetsgivare som arbetstagare tillgodo. De positiva 

utfallen som detta ger upphov till, förutom på individ- och organisationsnivå också på 

samhällsnivå, motiverar fortsatta studier på området. 
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Anttila (1997) betonar att kompetensförsörjning är en kontinuerligt pågående process som är 

involverad i organisationers samtliga verksamheter där alla medarbetare ingår. Wallo (2014) 

lyfter att organisationer kan betraktas som öppna system där såväl interna som externa 

faktorer interagerar på flera nivåer. Socialt stöd kan anses vara en sådan faktor. Idag finns en 

medvetenhet om kompetensförsörjning som en av de mest betydelsefulla processerna för 

organisationers framgång. Dessutom finns insikten om socialt stöd som betydelsefull faktor i 

kompetensförsörjningsarbete och det tillämpas i olika former. Trots det uppger 

representanter för organisationer förekomsten av kompetensförsörjningsproblem. Individer 

har problem med gränsdragning mellan arbets- och privatliv. Sammantaget verkar här finnas 

anledning att anta att något inte fungerar tillfredsställande. Det motiverar att ytterligare 

undersöka det sociala stödets betydelse för kompetensförsörjningsarbete med fokus på vilken 

betydelse involverade parter bedömer att det sociala stödet har. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetstagare och arbetsgivare betraktar betydelsen 
av socialt stöd för organisationers kompetensförsörjningsarbete. Där målet är att generera 
arbetstagares balans mellan arbets- och privatliv samt organisationers attraktivitet och 
gynnsamma utveckling.  

1.1.1 Frågeställning  

För att besvara studiens syfte ställs följande frågeställningar: 

i) Hur betraktar arbetstagare och arbetsgivare betydelsen av socialt stöd för att generera 
arbetstagares balans mellan arbets- och privatliv? 

ii) Hur betraktar arbetstagare och arbetsgivare betydelsen av socialt stöd för att generera 
organisationers attraktivitet och gynnsamma utveckling?  

iii) Hur betraktar arbetstagare och arbetsgivare betydelsen av socialt stöd för 
organisationers kompetensförsörjningsarbete? 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Socialt stöd 

Sedan 1970-talet har det sociala stödets betydelse för individer i svåra livssituationer 
studerats och de oftast förekommande definitionerna av socialt stöd är enligt Langford, 
Bowsher, Maloney och Lillis (1997) emotionellt, instrumentellt, informativt och värderande. 
Generellt har socialt stöd definierats som hjälp och stöd, mätbart och icke-mätbart, främst till 
individer. Emotionellt stöd består enligt Langford et al. av omtanke, empati, kärlek och tillit 
och kan bedömas vara den viktigaste formen av socialt stöd. Det emotionella stödet 
förmedlar att mottagaren är älskad, väl omhändertagen, uppskattad och att den är del av en 
gemenskap. Dellve och Eriksson (2016) har i sin tolkning av den definition Langford et al. gör 
även med att behov av trygghet tillgodoses genom det emotionella stödet. Instrumentellt stöd 
handlar om mätbart stöd, såsom ekonomisk hjälp eller hjälp att utföra en praktisk uppgift. 
Det instrumentella stödet innebär konkret hjälp och samtidigt visad omtanke. Informativt 
stöd är tillgång till information vid exempelvis stressade tillfällen för att underlätta vid 
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hantering av uppgifter och problem (Langford et al., 1997). Det kan enligt Dellve och 
Eriksson också röra sig om instruktioner för att utföra uppgifter som individen bedömer som 
svåra. Värderande stöd kan likställas med bekräftande stöd vilket är användbart för 
individens självbedömning och bidrar också till bedömning av andras handlingar och 
uttalanden (Langford et al., 1997). Dellve och Eriksson visar i sin tolkning av Langford et al. 
på att värderande stöd också kan utgöras av återkoppling på prestationer.  

Socialt stöd förmedlas inom någon form av nätverk av sociala relationer och är beroende av 
att det finns någon grad av samhörighet mellan individer. För att socialt stöd ska vara 
möjligt, att ge eller mottaga, krävs att ett stödjande och hjälpsamt socialt klimat präglar 
miljön. Socialt stöd kan resultera i positiv hälsa såsom coping och ökad personlig kapacitet 
vid stressfulla situationer, känsla av stabilitet, tillfredsställelse med livet och psykologiskt 
välbefinnande. Det psykologiska välbefinnandet antas vara ett utfall av den känsla av kontroll 
som det sociala stödet kan ge (Langford et al., 1997). 

Adams, King och King (1996) kopplar samman socialt stöd med relationen mellan individers 
arbets- och familjeliv och de konflikter som kan uppstå mellan de två livssfärerna. 
Utgångspunkten är att konflikt uppstår hos individen mellan de två livssfärerna då dessa 
konkurrerar inbördes med varandra; om mycket tid och engagemang läggs på den ena sfären, 
kommer den andra att bli lidande. Eller att kraven och behoven från den ena sfären inte går 
att förena med kraven eller behoven hos den andra. Relationen mellan de två sfärerna går åt 
båda håll, det vill säga att arbetslivet påverkar privatlivet och privatlivet påverkar arbetslivet. 
Negativa utfall i båda sfärerna kan påverka individers hälsa och välbefinnande. Exempelvis i 
form av utbrändhet, lägre arbetstillfredsställelse, depression, försämrade familjerelationer 
och lägre grad av livstillfredsställelse generellt. De påtalade negativa utfallen är relaterade 
både till när arbetslivet inkräktar på familjelivet och tvärtom. Socialt stöd kan relateras till 
ökat välbefinnande och ökad grad av hälsa. Det sociala stödet kan komma från 
arbetsrelaterad källa eller exempelvis familjen och det består främst av emotionellt och 
instrumentellt stöd (a.a.).  

Organisationer har de senaste åren prioriterat att införa familjevänliga lösningar och 
förmåner för att möta konflikten mellan arbete och familjeliv hos anställda, något som 
uppskattats av de anställda, skriver Scandura och Lankau (1997). Åtgärderna antas främja de 
anställdas inställning till arbetet och bidra till engagemang i och tillfredsställelse med 
arbetet. Dessutom tros åtgärderna bidra till en ökad grad av lojalitet från de anställda 
gentemot arbetsgivaren som genom insatserna uppfattas som familjevänlig. Angivna skäl 
från beslutsfattare angående införande av åtgärderna uppges vara förbättrad motivation och 
moral hos mottagarna och att underlätta balansen mellan arbets- och familjeliv för 
arbetstagare (a.a.). Higgins, Duxbury och Irving (hämtat i Scandura & Lankau, 1997) anger 
att konflikter mellan arbets- och familjeliv antas försämra arbetstagares livskvalitet, vilket 
påverkar faktorer som produktivitet, frånvaro och personalomsättning i organisationer. 
Alternativa arbetsarrangemang föreslås kunna minska dessa konflikter mellan arbets- och 
familjeliv. Scandura och Lankau tar upp att ett sådant arrangemang är flexibel arbetstid 
vilket tänkes främja engagemang, prestation och arbetstillfredsställelse. Med stöd i de ovan 
beskrivna definitionerna av socialt stöd kan flexibel arbetstid betraktas som instrumentellt 
stöd, en form av konkret praktisk hjälp som erbjuds av arbetsgivaren till arbetstagaren.  

Scandura och Lankau (1997) kom i sin studie fram till att arbetsgivares familjevänliga policys 
kan påverka anställdas uppfattning om arbetsgivaren och att särskilt flexibla arbetstider 
bidrog till ökad grad av engagemang och tillfredsställelse med arbetet. Främst gällde detta 
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samband kvinnor. Själva vetskapen i sig om arbetsgivares erbjudande av familjevänliga 
lösningar med flexibla arbetstider, vilket tros vittna om en familjevänlig organisationskultur, 
påverkade arbetstagares uppfattning och bidrog till ökad grad av engagemang och 
tillfredsställelse med arbetet. Detta oavsett om de familjevänliga tjänsterna nyttjades eller ej. 
Fortsatt forskning föreslås för att undersöka familjevänliga insatsers reducerande inverkan 
på konflikten mellan arbets- och familjeliv för arbetstagare. Men också för att undersöka 
andra typer av insatsers inverkan såsom barnomsorg, äldrevård, förkortad arbetstid och 
möjlighet att arbeta hemifrån (a.a.). Detta leder vidare till forskning av senare datum och till 
ett breddat perspektiv på relationen mellan arbetsliv och övrigt liv generellt utanför 
arbetsplatsen. 

2.2 Work-life balance 

Khan och Agha (2013) skriver också om relationen mellan människors arbetsliv och privatliv, 
men i stället för att använda de ovan redovisade begreppen arbetsliv och familjeliv är det nu 
begreppet ”work life balance” som studeras. Work life balance, eller WLB som begreppet 
också kallas, kan definieras som balans mellan arbets- och privatliv. Khan och Agha tar upp 
att alla livsområden ständigt förändras i dagens samhälle och det ställer höga krav på 
arbetstagare. Den största utmaningen är att nå en balans mellan arbets- och privatliv. Det 
allmänna samtalet om att finna vägar för att underlätta denna balans har aktualiserats den 
senaste tiden. Olika WLB program används av organisationer i syfte att framstå som 
familjevänliga och för att intensifiera arbetet med att anställa, utveckla och behålla personal. 
Khan och Agha menar att dessa insatser inte enbart ska vara en fråga för HR, utan något som 
borde genomsyra hela organisationskulturen. Khan och Agha redogör för att organisationers 
HR-arbete redan utvecklats och anpassats efter det rådande samhällets krav och att 
organisationer allt mer gått mot att vara jämlika med anpassning efter arbetstagare. Detta 
fenomen betraktas som globalt. Emellertid krävs ett breddat perspektiv med hänsyn till 
samtliga av organisationers intressenter, inte enbart ett utvalt fåtal, för att bemöta den allt 
mer stressfulla komplexa livssituationen för arbetstagare. Ett sådant perspektiv tros ge mer 
engagerade arbetstagare samt minska personalomsättning och personalkonflikter (a.a.).  

Pollitt (hämtat i Khan & Agha, 2013) redovisar gynnsamma utfall av användningen av flexibla 
arbetsarrangemang, exempelvis deltidsarbete, flexibel arbetstid, möjlighet att arbeta 
hemifrån och ledighetspolicy för att underlätta för arbetstagare att sköta privata 
angelägenheter. Khan och Agha (2013) ger exempel på ett företag som applicerar WLB 
insatser i alla sina aktiviteter genom att erbjuda flexibla lösningar för att möjliggöra 
hälsosam livsbalans för arbetstagare. Insatserna har betoning på liv, hälsa och omvårdnad. 
Khan och Agha argumenterar för att det finns en nödvändighet i att införa WLB insatser som 
en integrerad del av ordinarie strategier och uppsatta mål i organisationer för att engagera 
samtliga arbetstagare och nå produktivitet och konkurrenskraft. Några betydelsefulla 
punkter i ett sådant arbete är att inkludera alla berörda intressenter i hela organisationen och 
att utforma insatserna efter organisationskultur och värden för att underlätta anpassning. 
Chefer och ledningsgrupp bör förmedla insatsernas allvar och betydelse och tid bör ges för 
genomslagskraft. Arbetstagarna bör informeras om insatsernas framsteg och göras delaktiga 
i framgångarna. Vidare behöver verktyg utvecklas för utvärdering och uppdatering av 
insatserna och arbetet med dessa bör institutionaliseras. Avslutningsvis ges förslag på WLB 
insatser med bland annat barnomsorg, äldrevård, banktjänster på arbetsplatsen, 
adoptionshjälp, omflyttningsstöd och hjälp med bostadsanskaffning. Andra förslag är 
mentorsprogram, karriärrådgivning, betald och obetald utbildning samt ledighet för 
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detsamma, flexibel arbetstid, förkortad arbetstid, aktieoptioner och policy mot 
neddragningar (a.a.). Förslagen kan betraktas som både emotionellt och instrumentellt 
socialt stöd. 

Även Koubova och Buchko (2013) utgår från work-life balance i sin studie. De ställer frågan 
om det är möjligt för individer att samtidigt ha ett tillfredsställande privatliv och att prestera 
framgångsrikt i arbetet. De ifrågasätter även om det råder ett motsatsförhållande mellan 
livsområdena eller om de kompletterar varandra. Ett perspektiv på work-life balance utgår 
ifrån att individer har att hushålla med begränsad tid och energi och att sfärerna därmed 
endast kan tillfredsställas utifrån dessa begränsade resurser. En negativ relation anses råda 
mellan de två. Ur ett annat perspektiv ses olika livsroller komplettera varandra med en 
positiv relation mellan rollerna. Detta tros resultera i att framgång i hanteringen av 
privatlivet bidrar till ökad självkänsla och ökat självförtroende vilket används i arbetslivet 
och resulterar i ökad framgång även där. Livsområdena kan ses som en ackumulerad 
förstärkning och berikning av varandra (a.a.).  

Även om Koubova och Buchko (2013) anger att inga klara bevis finns för det senare 
perspektivet beträffande en inbördes påverkan kan det ändå tolkas erbjuda ett alternativt 
synsätt på problematiken med balans mellan arbets- och privatliv. Att jämföras med det som 
tagits upp tidigare i avsnittet. Tillfredsställande privatliv anses påverka arbetslivet positivt 
vilket möjliggör framgång och generell nöjdhet med livet. Detta motiveras med att oavsett 
livsområde så påverkas individer av de känslor som olika livshändelser generar, både i 
arbets- och privatlivet, och påverkan mellan dem går i båda riktningarna. Eftersom händelser 
i privatlivet anses utlösa starkare känslor jämfört med händelser i arbetslivet ses privatlivet 
påverka arbetslivet i något högre grad. Betydelsen av att utveckla sin emotionella intelligens 
lyfts, vilket anses underlätta hantering av händelser och situationer i såväl arbets- som 
privatliv. Arbetsgivare uppmanas att etablera arbetsklimat som uppmuntrar till 
relationsbyggande och familjebildning. Om betydelsen av emotionell intelligens beaktas finns 
möjligheten att åstadkomma en kompletterande balans mellan tillfredsställande privatliv och 
framgångsrikt arbetsliv (a.a.). I likhet med Khan och Agha (2013) tar Koubova och Buchko 
upp ett antal insatser för underlättande av balansen mellan arbets- och privatliv såsom 
mentorskap, barnomsorg, flexibel arbetstid och rådgivning i arbetsrelaterade frågor. Dessa 
insatser benämns som ”fringe benefits”. De föreslagna insatserna kan definieras vara av både 
emotionell och instrumentell art enligt definitionen ovan av det sociala stödets olika former.  

Jha och Mishra (2016) påtalar att trots att ett fåtal organisationer infört work-life balance 
insatser så har den större delen av världens arbetstagare inte tillgång till sådana. Med 
avsikten att visa på några av världens ledande organisationer beträffande work-life balance 
insatser för att initiera en utbredning av dessa till andra organisationer redogörs för fem 
världsledande IT företags arbete med work-life balance insatser. Dessa fem har över tid varit 
i topp avseende mest attraktiva arbetsplatser enligt olika mätningar. En av dessa är Google 
som arbetar utifrån årliga undersökningar av sina anställda för utformning och 
implementering av work-life balance insatser. Förutom mötesfria veckor och policys om att 
inte skicka arbetsrelaterad e-post på kvällstid erbjuds också sjukvård i form av läkare och 
annan sjukvårdspersonal på arbetsplatsen. Dessutom erbjuds också omfattande 
sjukvårdsförsäkring, reseförsäkring för arbetstagare och deras familjer, extra ledighet och 
ekonomiska medel för nyblivna föräldrar samt utbildning. De andra organisationerna är SAS 
Institute, NetApp, AutoDesk och National Instruments. Dessa erbjuder bland annat sina 
anställda flexibla arbetstider, betald sjukfrånvaro, adoptionshjälp och ledighet i samband 
med adoption, professionell rådgivning i olika familjerelaterade frågor, betald ledighet i 
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samband med volontärarbete, friskvård i olika former och aktieprogram (a.a.). Majoriteten av 
de insatser som nämns här från arbetsgivare till arbetstagare för att främja och underlätta 
balans mellan de senares arbets- och privatliv, kan betraktas som olika former av socialt stöd. 
Det rör sig om instrumentellt socialt stöd men också emotionellt stöd erbjuds till viss del, 
definierade tidigare i detta avsnitt. 

De ovan redovisade perspektiven kan ge intrycket av en något enkelriktad redogörelse där 
socialt stöd i form av konfliktreducerande åtgärder som olika förmåner anses alltid och 
självklart mynna ut i positiva effekter för såväl individ som organisation. För en mer 
nyanserad bild av ämnet kommer ljuset här även riktas från ett annat håll och synliggöra ett 
något mer ifrågasättande perspektiv.  

Det vanligast förekommande perspektivet på work-life balance insatser är enligt Beauregard 
och Henry (2009) att dessa underlättar arbetet med att locka till sig potentiella arbetstagare 
och att de reducerar konflikt mellan arbets- och privatliv hos befintliga arbetstagare. Detta 
förbättrar i sin tur arbetstagares arbetsrelaterade prestationer. Författarna menar att det 
finns vissa bevis för att rekrytering gynnas av erbjudanden om WLB-insatser. Emellertid 
saknas tillfredsställande bevis för att insatserna förbättrar prestationer genom just 
reducering av konflikt mellan arbets- och privatliv. Beauregard och Henry betonar att WLB-
insatser kan gynna organisationers förbättrade prestanda genom exempelvis sociala 
utbytesprocesser (social exchange processes), kostnadsbesparingar, högre produktivitet och 
lägre personalomsättning.  

Erbjudanden om WLB-insatser i form av olika förmåner till arbetstagare kan resultera i 
arbetstagares positiva attityder generellt gentemot arbetsgivaren vilket leder till att ny 
personal attraheras och befintlig stannar i organisationen. Detta oavsett om erbjudna stöd 
och förmåner nyttjas eller ej. WLB-insatsers upplevda funktion upplevs olika mellan könen. 
För att män ska uppleva insatserna som funktionella krävs dessutom en upplevelse av 
organisatoriskt stöd. För kvinnor var erbjudna WLB-insatser tillräckligt, oavsett det 
organisatoriska stödet (Beauregard & Henry, 2009). Beauregard och Henry visar på 
forskning som redogör för att många arbetstagare inte vågar nyttja WLB-insatser i form av 
stöd och förmåner. Detta på grund av rädsla för att inte uppfattas som ambitiösa och 
hängivna sitt arbete och organisationen av chefer och medarbetare. Något som arbetstagare 
upplever kunna förstöra karriärchanser.  

På individnivå förväntas hjälp och stöd från arbetsgivaren ge arbetstagaren möjlighet att 
bättre planera sin tid och resultera i minskade konflikter mellan individens arbets- och 
privatliv. Detta antas förbättra arbetstagarens effektivitet och prestation. Ett problem är att 
individer har olika definitioner av vad som är balans. Olika WLB-insatser får varierande 
effekt för olika individer då behoven och livssituationerna inte är desamma för samtliga 
medarbetare i en organisation (Beauregard & Henry, 2009). Beauregard och Henry föreslår 
därför att organisationer som önskar få optimal effekt av WLB-insatser bör anpassa dessa 
efter arbetstagarnas behov. Författarna lyfter i sammanhanget att det oftast är tillgången till 
olika former av WLB-insatser som mäts, inte själva utnyttjandet av dessa. Och att det därmed 
blir svårt att dra några slutsatser om insatsernas faktiska effekt. Vidare ställer också 
Beauregard och Henry frågan vad som orsakar vad. Är det erbjudna WLB-insatser till 
arbetstagare som genererar organisationers framgång eller är det framgångsrika 
organisationer som tack vare sina resurser har möjlighet att erbjuda arbetstagare insatserna? 
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De ovan beskrivna svårigheterna med att dra slutsatser om WLB-insatsers effekter i 
organisationers kompetensförsörjningsarbete kan ses belysas av det Allvin et al. (2006) 
skriver om att individer prioriterar olika beträffande de två sfärerna. Detta kan relateras till 
individers olika syn på vad som faktiskt är balans mellan arbets- och privatliv. Den individ 
som prioriterar privatlivet kan uppleva konflikt och obalans när arbetslivet inkräktar på 
privatlivet. Likväl kan den individ som sätter arbetet i första rummet störas och uppfatta en 
konfliktsituation när familje- och privatlivshändelser inkräktar på arbetsrelaterade uppgifter. 
Allvin et al. menar även att förutom arbetslivets förändrade förutsättningar har också 
familjelivet med dess roller och relationer förändrats. Något som dels medger förhandling 
och ett eget beslutstagande om de egna livsvalen, men som dels även medför osäkerhet. Det 
finns inte ett självklart bästa val, det är upp till individen själv (a.a.). Ställt i relation till 
organisationers kompetensförsörjningsarbete där erbjudande om socialt stöd är en del, och 
som ska riktas till individer med olika preferenser och prioriteringar, är det än mer motiverat 
att undersöka hur arbetstagare och arbetsgivare ser på det sociala stödets betydelse i 
arbetslivet.  

2.3 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är enligt Anttila (1997) involverat i en organisations alla verksamheter 
såsom exempelvis produktutveckling, finansiering och ledarskap för att nämna några, och är 
därför en av organisationens mest betydelsefulla processer. Kompetensförsörjning är en 
kontinuerlig inneboende process i alla organisationer, oavsett storlek och livscykel, och det 
föreligger ett samband mellan denna process och organisationers resultat. En begränsning är 
att se på kompetensförsörjning som ett enda fenomen. Istället förespråkas en helhetssyn på 
processen och dess olika inverkande faktorer. Alla organisationens medarbetare är 
involverade i processen. Centralt för effektiv kompetensförsörjning är också 
uppmärksammande och förståelse av extern och intern förändring (a.a.). Den av Anttila 
förespråkade helhetssynen stämmer väl överens med den som Khan och Agha (2013) 
föreslår, där WLB insatser bör genomsyra hela organisationen och involvera samtliga 
berörda intressenter.  

Wallo (2014) beskriver kompetensförsörjning som en organisations aktiviteter för 
anskaffning av kompetens. Närmare bestämt att attrahera och rekrytera personal med rätt 
kompetens, att utveckla och behålla den kompetenta personalen samt även avveckling av 
densamma. En begränsning med tidigare forskning om kompetensförsörjning är att enbart 
enstaka underfunktioner studeras. Detta kan leda till att vissa aspekter av samverkan och 
motsättningar förbises mellan dessa underfunktioner (a.a.).  

Därför utgår Wallo (2014) från ett systemteoretiskt perspektiv på kompetensförsörjning 
enligt vilket organisationer ses som öppna system där de olika komplexa delarna samverkar. 
Dessa delar interagerar i sin tur med ytterligare olika faktorer såväl inom som utanför 
organisationen, på olika nivåer. Internt kan det röra sig om olika strategier och 
organisationskultur, externt kan det handla om lagstiftning, världsekonomi och politiskt 
klimat. Vidare kan kompetensförsörjningsprocessen ses som en del av HR-arbete generellt 
och som ett system i sig vilket består av tre olika inbördes beroende faser. Dessa är in, i och 
ut. In består av arbetet med att attrahera och anställa personal samt att marknadsföra sig 
som arbetsgivare. När arbetstagaren anställts påbörjas i-fasen vilken inleds med en 
socialiseringsprocess. Därefter följer kompetensutveckling med bland annat utbildning för 
att förse arbetstagaren med den kunskap som behövs för själva arbetet men också för 
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utveckling av andra färdigheter. Möjlighet bör också ges för lärande i arbetet. I-fasen handlar 
också om utveckling av arbetstagare av värde för organisationen, här spelar såväl ekonomiska 
som andra former av belöning in. Ut-fasen är när arbetstagare lämnar organisationen, vilket 
är naturligt och kan ske av flera olika orsaker (a.a.).  

Utifrån det som tagits upp här kan socialt stöd betraktas ingå som en del i de insatser som 
organisationer kan arbeta med för att underlätta balans mellan arbetstagares arbets- och 
privatliv. Socialt stöd kan även ses som en del i organisationers kompetens-
försörjningsarbete för att attrahera, anställa, utveckla och behålla personal. Med 
utgångspunkt i det systemteoretiska perspektivet som redogjorts för ovan kan det sociala 
stödet ses som en komponent av work-life balance strategier, vilka i sin tur utgör del i 
komponenten kompetensförsörjningsarbete.  

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Metodansats 

Denscombe (2016) beskriver kvalitativa studier som analys av ord och studierna är ofta 

småskaliga med hög inblandning av undersökaren vilken ses som ett verktyg i skapandet av 

kunskap. Bryman (2011) påtalar kvalitativa studiers tolkningsfokus på förståelse av social 

verklighet med utgångspunkt i den/de tillfrågades tolkning av verkligheten. Denna studie har 

en kvalitativ metodansats då syftet var att undersöka hur människor betraktar betydelsen av 

socialt stöd. Eftersom varje individs uppfattning om ett fenomen är subjektiv har ett utvalt 

antal intervjudeltagare givits möjlighet att med sina egna ord uttrycka hur de utifrån sin 

livssituation betraktar betydelsen av socialt stöd. Dels för individers balans mellan arbets- 

och privatliv och dels för organisationers kompetensförsörjningsarbete. Min roll som 

intervjuare var att med hjälp av öppna frågor introducera olika teman, inklusive följdfrågor, 

för deltagarna. Studiens syfte var att undersöka arbetstagares och arbetsgivares egna 

uppfattning om det sociala stödets betydelse. Därför kan studien även anses ha explorativa 

inslag vilket Kvale och Brinkmann (2014) definierar som öppet sökande efter nya perspektiv 

på ett fenomen. Något som stämmer överens med en avsikt att tillföra ytterligare kunskap till 

ett valt område. 

3.2 Ett systemteoretiskt perspektiv 

Ett systemteoretiskt perspektiv på det sociala stödets betydelse för kompetensförsörjning har 

tillämpats här. Enligt Öquist (2008) lämpar sig systemteori väl för förståelse och styrning av 

organisationer då ett systemiskt tänkande kontinuerligt fokuserar förändring och utveckling 

med en förmåga att se helheter och sammanhang. Dessutom förklarar Öquist (2018) att det 

är samspelet mellan ett systems olika delar som kan förklara händelser, när världen betraktas 

utifrån bland annat strukturer och mönster.  

En egen tolkning är att detta motiverar att också betrakta individen, den anställde i 

kontexten arbetslivet, som en del i helheten. Individens liv kan betraktas som ett system i sig 

med flera inbördes interagerande delar. Där familj, vänner, fritid, arbete, tid till förfogande 

och allt som kan tänkas ingå i en människas liv blir delar av individens helhet. Precis som att 
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organisationen ingår i och samspelar med flera system kan också individen ses ingå i flera 

olika system i sin omvärld. Öquist (2008) anger att individen måste betraktas ekologiskt i 

hela det sammanhang där den ingår. Nedan definieras två av systemteorins centrala begrepp 

vilka utgör grund för analys av studiens resultat. 

3.2.1 Helheten och delarna 

Öquist (2008) påtalar att enligt systemtänkandet är ett systems helhet alltid större än 

summan av dess olika delar var för sig och att helheten alltid väger tyngre än delarna. Vidare 

skriver Öquist att delen alltid måste betraktas i det sammanhang där den ingår och den kan 

aldrig frigöras från helheten. Tillsammans får delarna mening. Ett systems olika delar 

samspelar och är ömsesidigt beroende av varandra. Förändring och lösning av problem 

kräver att hela systemets mönster och samspel betraktas. Emellertid är det svårt att 

uppmärksamma det system där en själv ingår (a.a.). En arbetstagare eller en organisation 

kan därmed aldrig betraktas isolerat. Förståelse för individens livssituation eller 

organisationens möjlighet till tillväxt och lönsamhet kan ur ett systemiskt perspektiv endast 

nås genom att hänsyn tas till hela det sammanhang där individen och organisationen ingår. 

Med hänsyn till det blir det relevant att med ett systemteoretiskt perspektiv undersöka det 

sociala stödets betydelse som en del i en större helhet.  

3.2.2 Gränser, gränssnitt och gränsvillkor  

Centralt inom systemteori är de gränser som finns mellan systemets olika nivåer men också 

gränserna mellan systemet och dess omvärld. Allt som är av betydelse i en organisation sker 

alltid i övergångarna mellan systemets delar och nivåer, i de så kallade gränssnitten (Öquist, 

2008). Gränsvillkor handlar om en verksamhets huvudsakliga uppgifter såsom att 

sjukvården arbetar med att bota och rädda liv och skolan arbetar med och för elevernas 

lärande, kunskap och utveckling. Näringslivets gränsvillkor är tillväxt och lönsamhet och att 

samtidigt möjliggöra medarbetarnas goda arbetslivsvillkor. Ledarens huvuduppgift är att 

sätta upp gränsvillkoren och att vidmakthålla dem. Gränser mellan ett system och dess 

omvärld, samt mellan olika delsystem inom systemet, bör vara tydliga. Problem i 

organisationer orsakas ofta av att dessa gränser inte upprätthålls och att olika nivåer som 

borde vara skilda tillåts att glida in i varandra. Det är ledarskapets uppgift att bevara 

gränsvillkoren i organisationen och att ansvara för gränssnitten inom organisationen men 

också mellan organisationen och dess omvärld. Öppenhet mellan system och omvärld 

rekommenderas med förståelse för kontexten för en situation eller ett skeende. På så vis kan 

ett helhetsperspektiv nås och förklaringar av problem kan flyttas från individnivå till att se 

relationer mellan systemets delar. Det är där som förklaring och lösning finns utifrån ett 

systemiskt förhållningssätt (Öquist, 2018).  

Applicerat på aktuell studie blir det relevant att betrakta förhållandet mellan individers 

gränssnitt, det mellan arbets- och privatliv, men även dem inom och mellan de övriga system 

som individen kan ses vara del i. De kan antas ha betydelse för individens uppfattning om 

balans mellan livsområden. Relevant är också att betrakta gränssnitten mellan organisation 

och omvärld. Allt det som berör förutsättningarna för en organisations kompetens-

försörjningsarbete kanske inte går att förklara enbart genom organisationen. Andra faktorer 
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utanför eller i anslutning till organisationen i alla de system där den ingår inverkar också. En 

annan möjlig förklaring skulle kunna vara att de kompetensförsörjningsproblem som en del 

organisationer har kan härledas till det faktum att gränserna suddats ut mellan individers 

arbets- och privatliv, att gränserna mellan organisation och omvärld inte upprätthålls eller 

för att organisationens egna inbördes gränser mellan olika funktioner inte bevaras. 

Förklaring till individers balans mellan arbets- och privatliv eller frånvaro därav kan ses vara 

hur gränser bevaras i det egna privatlivet eller mellan arbets- och privatliv. Individers 

frånvaro av balans mellan arbets- och privatliv och organisationers kompetensförsörjnings-

problem skulle tillika kunna relateras till att privatlivets eller verksamhetens gränsvillkor inte 

vidmakthålls. 

3.3 Övriga för studien centrala begrepp 

I det följande presenteras väsentliga begrepp vilka är genomgående teman för hela studien. 

Studiens syfte är att undersöka det sociala stödets betydelse för organisationers 

kompetensförsörjningsarbete. Med målet att generera balans mellan arbetstagares arbets- 

och privatliv och organisationers attraktivitet och gynnsamma utveckling. Inledningsvis tas 

det upp att det föränderliga samhället medför förändrade förutsättningar i arbetslivet, för 

både individ och organisation. En konsekvens av det kan vara otydliga gränser mellan 

arbetstagares arbets- och privatliv vilket tros kunna medföra ohälsosam obalans för 

individen. Samtidigt lider organisationer inom vissa branscher av kompetensbrist. 

Kompetensförsörjning kan anses vara en av organisationers mest betydelsefulla processer 

och är förutsättningen för tillväxt och lönsamhet. Intervjuguidens teman behandlar 

begreppen och därmed även resultat-, analys- och diskussionsavsnitten.  

3.3.1 Socialt stöd 

Langford et al. (1997) definierar socialt stöd som hjälp och stöd till individer, både mätbart 

och icke mätbart. Socialt stöd förekommer i fyra olika former; emotionellt, instrumentellt, 

informativt och värderande och det emotionella bedöms som det mest betydelsefulla. 

Emotionellt socialt stöd innebär kärlek, empati, omtanke om en annan individ och ger 

känslan av att vara älskad, omhändertagen, uppskattad och del i en gemenskap (a.a.). Enligt 

Dellve och Eriksson (2016) innebär emotionellt socialt stöd också att individen känner 

trygghet. Instrumentellt socialt stöd innebär konkret hjälp och stöd till individen, av 

ekonomisk art eller som praktisk hjälp att utföra uppgifter. Det informativa sociala stödet 

handlar om individens tillgång till information för underlättande av att utföra uppgifter 

exempelvis på arbetet (Langford et al., 1997). Dellve och Eriksson (2016) menar att det också 

kan bestå i instruktioner till individen om hur uppgifter ska utföras. Värderande socialt stöd 

är ett bekräftande stöd för individens självbedömning men också för bedömning av andra 

individers handlingar och uttalanden (Langford et al., 1997). Det kan också innefatta 

återkoppling till individen (Dellve & Eriksson, 2016).  

I aktuell studie benämns socialt stöd ofta som förmåner eller förmåner utöver lön i samtalen 

med deltagarna. Därför innehåller också ofta deltagarnas svar och tillika resultat-, analys- 

och diskussionsavsnitten termen förmåner/förmåner utöver lön. 
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3.3.2 Work-life balance 

Work-life balance är ett begrepp som utvecklats från det Adams et al. (1996) beskriver om 

hur konflikter kan uppstå mellan individens arbets- och familjeliv. Livsområdena har en 

inbördes ömsesidig inverkan och konkurrerar med varandra. Detta kan orsaka ohälsa och 

lägre grad av arbetstillfredsställelse för individen. Adams et al. kopplar samman detta med 

betydelsen av socialt stöd för individens hälsa och välmående och menar att stödet kan 

komma från både arbetsrelaterad källa eller från aktörer i individens familj. Fokus ligger på 

relationen mellan individens arbets- och familjeliv (a.a.). Scandura och Lankau (1997) 

beskriver hur organisationer har arbetat med att införa familjevänliga lösningar för att 

mildra konflikten mellan individens arbets- och familjeliv och dessa åtgärder har mottagits 

väl.  

Khan och Agha (2013) skriver om hur perspektivet så småningom utvidgats från att gälla 

förhållandet mellan individens arbets- och familjeliv till att omfatta individens arbets- och 

privatliv. Begreppet work-life balance införs och definieras som balans mellan individens 

arbets- och privatliv. Begreppet förkortas också WLB. Dagens samhälle innebär förändrade 

livsförutsättningar för individen vilket kan medföra svårigheter med att nå balans mellan 

arbets- och privatliv. Organisationer utökar sitt arbete med att införa olika lösningar för att 

underlätta dessa svårigheter för dess arbetstagare. Ett arbete som inte enbart skall drivas av 

en organisations HR-funktion utan bör genomsyra hela organisationen (a.a.).  

Koubova och Buchko (2013) utgår från work-life balance när de ställer frågan om arbets- och 

privatliv har ett enbart inbördes konkurrerande förhållande eller om de två livsområdena 

möjligen kan vara varandra kompletterande. Enligt det senare perspektivet skulle de två 

livsområdena i stället för att ha ett motsatsförhållande till varandra berika och förstärka 

varandra; framgång i det ena området skulle medföra framgång i det andra (a.a.).  

I denna studie används uttrycket ”balans mellan arbets- och privatliv” istället för begreppet 

work-life balance i samtalen med deltagarna för att ge deltagarna möjligheten att känna igen 

sig i sammanhanget. Den svenska översättningen av begreppet förekommer därmed även i 

resultatpresentation, analys och diskussion eftersom det är så de benämns i det empiriska 

materialet.  

3.3.3 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en kontinuerligt inneboende process i en organisations samtliga 

verksamheter hävdar Anttila (1997), och eftersom en organisations resultat är beroende av 

den processen är kompetensförsörjning en av en organisations mest betydelsefulla processer. 

Anttila förespråkar en helhetssyn på processen i vilken en organisations alla medarbetare bör 

vara involverade. Wallo (2014) beskriver kompetensförsörjningsarbete som en organisations 

arbete med att skaffa rätt kompetens; att attrahera och rekrytera, utveckla och behålla 

kompetent personal men att det även innefattar arbetet med avveckling av personal. Wallo 

har ett systemteoretiskt perspektiv på kompetensförsörjning där en organisation ses som ett 

öppet system med olika samverkande delar. Delarna samverkar också med andra såväl yttre 

som inre faktorer. 
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4 METOD 

4.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa data består av ord och kvalitativ metod lämpar sig väl när en studies syfte är att nå 

kunskap och fylliga beskrivningar om det sociala livets komplexa situationer (Denscombe, 

2016). För syftet att undersöka arbetstagares och arbetsgivares intryck av socialt stöds 

betydelse för kompetensförsörjningsarbete har semistrukturerade intervjuer valts i vilka 

deltagarna har getts möjlighet att med egna ord uttrycka sin uppfattning. Att jämföras med 

exempelvis en kvantitativ metod med enkäter. Där hade frågorna angående det sociala stödet 

givit på förhand föreslagna kriterier om vad socialt stöd är, vilka utfall det kan generera samt 

att det ofta omnämns som något positivt för såväl arbetstagare som arbetsgivare.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011) en form av kvalitativa intervjuer där 

fylliga och detaljrika svar är det som eftersträvas och är metoden som har valts för att besvara 

den här studiens frågeställning. Intervjuformen kännetecknas av generella formuleringar av 

frågor, eller teman, där deltagarna ges möjlighet att uttrycka sina uppfattningar och 

perspektiv. Deltagarnas ståndpunkter står i fokus, till skillnad mot exempelvis en kvantitativ 

intervju där det i stället är forskarens intressen som fokuseras. Det handlar om flexibilitet 

och anpassning efter vad deltagaren ger uttryck för (a.a.).  

4.3 Intervjuguide 

I enlighet med det Bryman (2011) rekommenderar i samband med en semistrukturerad 

intervju utformades en intervjuguide med öppna frågor för att ge varje deltagare möjlighet 

att med egna ord uttrycka sina åsikter. Vid upprättandet av intervjuguiden var målet att 

formulera frågor till deltagarna på ett sådant sätt att deras intryck formulerade i svar skulle 

kunna besvara studiens tre frågeställningar. Frågorna formulerades utifrån tre teman, 

motsvarande studiens tre frågeställningar. Förslag på möjliga följdfrågor formulerades i de 

fall deltagarnas intryck skulle behöva förtydligas eller utvecklas. Målet var en intervjuguide 

som följsamt och lyhört med hänsyn till det deltagarna berättade skulle föra intervjun framåt 

i en lugn atmosfär där varje deltagare skulle känna frihet i sina uttalanden och att denne var i 

fokus. Innan intervjuernas genomförande hade intervjuguiden godkänts av handledare.  

4.4 Urvalsprocess 

Ett tvåstegsurval skulle ha tillämpats i den här studien. Urvalet var strategiskt till att börja 

med, eftersom jag önskade att ha individer som har ett arbete genom en avlönad traditionell 

anställning i en organisation som deltagare. Strategiskt urval används enligt Bryman (2011) 

för att uppnå överensstämmelse mellan deltagarnas egenskaper och studiens frågeställning. 

Urvalsformen kan också kallas det som Denscombe (2016) definierar som subjektiv då 

deltagarna valdes utifrån sina kännetecken vilket tänktes ge så bra information och 

värdefulla data som möjligt för studien. 
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Nästa steg i urvalsprocessen skulle ha blivit en form av snöbollsurval, vilket definieras av 

Denscombe (2016) som att en deltagare förmedlar kontakt med ytterligare deltagare. Det 

första steget i aktuell studie var att en rekryterare på ett rekryterings- och bemanningsföretag 

kontaktades. Rekryteraren tillfrågades om att själv vara deltagare i studien samt att också 

förmedla kontakt med ytterligare deltagare. Den tillfrågade rekryteraren samtyckte till att 

själv delta och till att förmedla kontakt med ytterligare fyra personer. Den första tillfrågade 

deltagaren, vilken skulle ha intervjuats i egenskap av rekryterare, skulle enligt överens-

kommet ha vidareförmedlat kontakt till två arbetstagare och två arbetsgivare, vilka också 

avsågs att intervjuas. Emellertid upphörde kontakten med rekryteraren när denne inte längre 

svarade på mina kontaktförsök i form av e-post, sms och telefonsamtal. Efter en tid tvingades 

jag inse att den tillfrågade rekryteraren troligen inte avsåg att delta och inte heller förmedla 

kontakt med ytterligare personer. 

Kontakt etablerades med en annan rekryterare på ett annat rekryterings- och 

bemanningsföretag, denna samtyckte till deltagande. Denne förmedlade kontakt med 

ytterligare tre personer som möjliga deltagare, en arbetsgivare och två arbetstagare. Ungefär 

en vecka efter det att sms inklusive missivbrev skickats blev det tydligt att ingen av dessa tre 

önskade delta. En av dem avböjde och två av dem svarade inte.  

Uppsatsarbete är tidsstyrt och allteftersom tid förflöt och jag endast hade en deltagare 

eftersom så många uteblivit/inte svarat/inte önskat delta fick jag justera min ursprungliga 

plan för urvalsprocessen. Jag tog kontakt med ett företag där jag för många år sedan varit 

anställd och bad att få kontaktuppgifter till två personer som påbörjat sina anställningar flera 

år efter det att jag själv lämnat företaget för nio år sedan. Detta för att vi inte skulle ha någon 

kännedom om varandra. Två personers kontaktuppgifter förmedlades till mig och båda 

samtyckte till deltagande efter att ha blivit tillfrågade.  

Kontakt togs med ytterligare två rekryterare varav en samtyckte till att själv delta och en 

förmedlade kontakt med en annan rekryterare anställd på samma företag. En av de två senast 

kontaktade rekryterarna har jag träffat personligen vid ett tidigare tillfälle för 3,5 år sedan i 

samband med att rekryteraren kontaktade mig för att erbjuda ett samarbete. Inget samarbete 

inleddes och ingen kontakt har förekommit sedan dess. Thomsson (2010) framhäver 

betydelsen av deltagarnas frivillhet i samband med en undersökning och påtalar det 

förkastliga i att intervjua en person som man känner där personen känner sig tvingad att 

delta. Men Thomsson menar också att det inte alltid måste undvikas att intervjua en person 

som redan är känd. Om inget beroendeförhållande finns mellan intervjuare och deltagare kan 

det i vissa fall om det är omsorgsfullt genomtänkt vara motiverat att intervjua en sådan 

person ifall denna bedöms kunna bidra med väsentlig information till undersökningen (a.a.). 

Därmed bedöms ingen oredlighet föreligga i intervjuandet av deltagare 4 vilken jag träffat 

långt tillbaka vid ett tidigare tillfälle i en helt annan kontext än den som nu föreligger.  

4.4.1 Presentation av deltagarna 

Fem semistrukturerade intervjuer har genomförts. Tre med personer som arbetar som 

rekryterare, varav två av dem är kontorschefer med personalansvar för andra medarbetare på 

de rekryterings- och bemanningsföretag som de representerar. Samtliga rekryterare har flera 
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roller och möjlighet att svara på frågor ur fler än ett perspektiv. Dels i egenskap av att själv 

vara anställd, och dels som representant för de arbetsgivare som är deras klienter med 

kunskap om vad dessa erbjuder arbetstagare i samband med rekrytering. Dessutom genom 

att kunna svara på vad de arbetstagare som de har kontakt med efterfrågar och har för 

synpunkter. Två av rekryterarna är dessutom kontorschefer vilket ger möjligheten att besvara 

intervjufrågorna ur perspektivet arbetsgivarrepresentant och ansvarig för underställd 

personal. Två intervjuer gjordes med personer som är mellanchefer, med personalansvar för 

underställd personal, i en mellanstor industrikoncern. Även dessa har möjlighet att svara på 

frågor ur perspektiven som anställd och som representant för arbetsgivare. Urvalet som 

planerats initialt justerades under processens gång. Orsakat av de svårigheter som uppstod 

med att få kontakt med personer samt att personer som lovat delta sedan ändrade sig, vilket 

de givetvis är i sin fulla rätt att göra då ett deltagande ska vara frivilligt.  

4.5 Tillvägagångssätt 

4.5.1 Pilotintervjuer 

Innan de intervjuer som skulle generera studiens empiriska material genomfördes gjordes 

två pilotintervjuer för att testa intervjufrågornas utformning och ordningsföljd. En 

pilotintervju gjordes med en kurskamrat. Eftersom vi känner varandra sedan några år 

tillbaka var stämningen avslappnad och jag kände mig trygg i rollen som intervjuare. Endast 

några mindre justeringar gjordes beträffande intervjufrågorna. Nästa pilotintervju gjordes 

med en god vän som också varit min kollega för många år sedan. Stämningen var även här 

avslappnad. Det som däremot framkom var att begreppet socialt stöd var relativt okänt för 

deltagaren. Frågorna behövde inte justeras. Däremot insåg jag behovet av att inleda de 

kommande intervjuerna med en kort förklaring av vad socialt stöd är i sammanhanget 

arbetslivet och hur jag relaterar begreppet till organisationers kompetensförsörjningsarbete. 

Där målet är att generera arbetstagares balans mellan arbets- och privatliv samt 

organisationers attraktivitet och gynnsamma utveckling.  

4.5.2 Genomförande 

Innan deltagarna kontaktades utformades ett missivbrev, se bilaga A, med kort information 

om uppsatsens syfte och hur och när intervjuerna planerats att genomföras. Missivbrevet 

informerar om att deltagandet är frivilligt, att det närsomhelst kan avbrytas och att 

undersökningen kommer att genomföras anonymt. Vidare informeras om att allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen obehörig får tillgång till 

materialet och att insamlat material endast kommer att användas i aktuell uppsats. 

Information finns också om mina och handledares kontaktuppgifter. Innan missivbrevet 

skickades ut till deltagarna i samband med att de tillfrågades om deltagande hade det 

godkänts av handledare.  

Deltagare 1 kontaktades först via telefon och tillfrågades om ett eventuellt deltagande. Efter 

att jag fått deltagarens e-postadress e-postades missivbrev till deltagare 1. Deltagare 2-5 

kontaktades och tillfrågades om deltagande via sms och fick samtidigt missivbrevet bifogat 

som bilaga i sms:et. Samtliga informerades om studiens syfte i samband med den första 
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kontakten. Alla deltagare fick själva välja tid och plats för intervju efter att de samtyckt till 

deltagande. Deltagarna valde alla sina egna arbetsplatser som plats för genomförande av 

intervjuerna. 

Fem intervjuer genomfördes. Intervjuerna varade mellan 33-66 minuter och ljudupptogs 

med hjälp av mobiltelefon med deltagarnas godkännande. Intervjuerna inleddes med att jag 

hälsade och presenterade mig. Därefter informerade jag kortfattat om uppsatsens syfte och 

om begreppen socialt stöd och kompetensförsörjning i sammanhanget arbetsliv relaterat till 

min uppsats. Deltagarna informerades muntligt om de grundläggande etiska aspekterna och 

jag lämnade över det missivbrev som skickats till deltagarna vid den första kontakten. 

Deltagarna tillfrågades om jag hade tillåtelse att ljuduppta intervjun, samtliga samtyckte till 

det. Intervjuerna genomfördes utifrån intervjuguiden med viss flexibilitet och variation 

beträffande frågor och ordningsföljd. Intervjuerna avslutades med att jag tackade för 

deltagandet och bidraget till min uppsats. 

Den avslappnade känslan som fanns hos mig i samband med pilotintervjuerna var inte riktigt 

densamma under intervjuerna som skulle utgöra empiriskt material för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Innan och i början av varje intervju kände jag viss nervositet. 

Den känslan avtog under intervjuernas gång och för varje intervju som genomfördes. Min 

uppfattning är att osäkerhetskänslan grundade sig dels i utförandet av en obekant uppgift, 

dels i att tre av deltagarna är rekryterare och själva har stor erfarenhet av att intervjua 

personer vilket bidrog till en osäkerhet hos mig. Eftersom varje intervju lyssnades igenom 

direkt efter genomförandet kunde jag ändå ta lärdom av de misstag jag uppfattade mig ha 

gjort. Jag kunde därför förändra mitt sätt att ställa frågor, använda tystnad och mer flexibelt 

följa och anpassa mig efter deltagarna under intervjuernas gång.  

4.5.3 Analysmetod 

Intervjuerna genomfördes och ljudupptogs i mobiltelefon. Därefter överfördes 

ljudinspelningarna från mobiltelefon till dator och säkerhetskopierades till USB. Efter varje 

intervjus genomförande lyssnades inspelningen igenom i nära anslutning till intervjun. 

Ljudupptagningarna från varje intervju transkriberades och skrevs ut i sin helhet. 

Transkriberingarna sid- och radnumrerades och för att underlätta läsning justerades texten i 

enlighet med Denscombes (2016) rekommendationer genom att bland annat eh-ljud togs 

bort och skiljetecken lades till för skapandet av en mer lättillgänglig meningsuppbyggnad. 

Intervjuernas innehåll är återgivet med skriftspråk. Deltagare 1:s intervju transkriberades 

dagen efter genomförande och transkriberingarna av deltagare 2-5:s intervjuer påbörjades 

dagen efter att intervjun med deltagare 5 genomförts. Intervjuerna pågick under en 

tidsperiod av 21 dagar med ett uppehåll på 16 dagar mellan deltagare 1 och 2.  

Materialet som skapats av deltagarna och mig tillsammans analyserades med fokus på 

mening. För att förbereda materialet för analys kodades eller kategoriserades materialet till 

att börja med i samband med att utskrifterna lästes i sin helhet och nyckelord antecknades i 

marginalen på utskrifterna i enlighet med det Kvale och Brinkmann (2014) föreskriver. 

Enligt Kvale och Brinkmann används begreppen kodning och kategorisering växelvis. Jag 

valde att använda begreppet kategorisering. Kategorier utifrån det deltagarna berättade växte 
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fram. Därefter följde en fas i analysarbetet som Kvale och Brinkmann kallar menings-

koncentrering vilken bygger på kategorisering och innebär att deltagarnas utsagor dras 

samman till kortare meningar eller färre antal ord. Texten komprimeras med utgångspunkt i 

huvudsaklig innebörd. Analys i form av meningskoncentrering består enligt Kvale och 

Brinkmann av fem steg vilka jag tolkat som att efter genomläsning för förståelse av 

materialets helhet ska de så kallade meningsenheterna identifieras. Sedan formuleras teman 

och kategorier som är väsentliga för varje meningsenhet. Därefter ställs studiens 

frågeställningar i relation till meningsenheterna. Intervjuerna sammanställs sedan utifrån 

centrala teman. 

När samtliga intervjuer transkriberats lyssnade och läste jag ljudupptagning och 

transkribering samtidigt. Därefter lästes varje deltagares intervju separat ett flertal gånger för 

att få en förståelse för materialets helhet. Meningsenheterna identifierades genom att kortare 

anteckningar/sammandrag gjordes i marginalen på intervjuutskrifterna med hänsyn till vad 

som bedömdes väsentligt genomgående i hela materialet. Sedan strukturerades materialet 

efter intervjuguidens tre teman vilka motsvarar studiens frågeställningar för att bedöma om 

materialet skulle kunna besvara dessa. Resultatpresentationen ordnades till att börja med 

efter dessa tre teman. Därefter strukturerades materialet om. Under varje tema hade ett antal 

gemensamma kategorier kunnat urskiljas i deltagarnas uttalanden och materialet sorteras i 

stället utifrån dessa. Den senare struktureringen av materialet fick sedan utgöra grunden för 

studiens resultatpresentation.  

4.6 Etiska aspekter 

Etiska principer har beaktats under hela undersökningens gång. Generellt gäller att etiska 

regler aldrig får överträdas. I samband med en studie bör enligt Vetenskapsrådet (2017) 

forskningsetik beaktas angående hur deltagare ska behandlas. Deltagarna måste alltid 

skyddas. Samtidigt bör även forskaretik beaktas relaterat till undersökarens uppträdande och 

utförande av studiens olika moment. Det grundläggande individskyddskravet innebär att 

deltagare i en undersökning alltid måste skyddas från skada och kränkning (a.a.).  

Individskyddskravet indelas i fyra grundläggande etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa principer har följts i samband med arbetet med aktuell studie. Enligt 

informationskravet informerades studiens deltagare om studiens syfte samt att deltagandet 

var frivilligt och att det närsomhelst kunde avbrytas. Deltagarna informerades också om 

samtyckeskravet vilket handlar om att studiens deltagare har rätt att bestämma angående sitt 

deltagande. Deltagarna gavs utförlig information om syfte och studiens upplägg för att kunna 

ta ställning till ett eventuellt deltagande. Deltagarnas samtycke var frivilligt. Deltagarna 

informerades enligt nyttjandekravet om att de uppgifter och det material som genereras i 

studien enbart kommer att nyttjas i det syfte som de samlats in för. Deltagarna informerades 

också om konfidentialitetskravets innebörd. Alla uppgifter och allt material som genereras i 

studien kommer att behandlas konfidentiellt och allt material och alla personuppgifter 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till det.  

Denscombe (2016) redogör för att en studies deltagares intressen måste skyddas, människor 

får aldrig någonsin ta fysisk, psykologisk eller personlig skada på grund av deltagande i en 
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undersökning. Deltagarna ska skyddas mot hot och deras integritet ska värnas. Därför 

innehåller transkriberingarna av intervjuerna inga namn eller andra uppgifter på deltagarna 

som skulle kunna röja deras identitet. Materialet finns sparat i lösenordsskyddad dator, samt 

kopierat till USB, och kommer att raderas efter att uppsatsen godkänts av examinator.  

Deltagarna i aktuell studie fick själva välja tid och plats för intervjuerna. Denscombe (2016) 

menar att samtycket måste vara skriftligt, med undantag för de fall då det inte anses 

nödvändigt eller möjligt. Samtycket skedde inte skriftligen i aktuell studie, det rörde sig 

istället om det Denscombe kallar underförstått samtycke. En studiens deltagare bör också få 

kännedom om forskarens/undersökarens identitet och tillhörighet till organisation eller 

institution (a.a.). Deltagarna tillhandahölls därför min och handledares fullständiga 

kontaktinformation där det tydligt framgår vem jag är och i vilket sammanhang som studien 

utförs. 

5 RESULTAT 

I det följande avsnittet redovisas studiens resultat. Data har strukturerats med utgångspunkt 

i de kategorier som kunnat urskiljas vid analys av materialet och presenteras utifrån dessa. 

Intervjudeltagarnas synpunkter återges och exemplifieras med citat. 

5.1 Uppfattning om vad balans mellan arbets- och pr ivatliv kan vara 

Balans mellan arbets- och privatliv är ett genomgående tema i hela uppsatsen. Intrycket av 

egen balans mellan de två livsområdena bedöms vara något subjektivt. Avsnittet inledning 

tar upp att människor i dagens moderna samhälle skulle sakna efterfrågad hälsosam balans 

mellan arbets- och privatliv. Därför tillfrågades deltagarna inledningsvis om deras 

uppfattning om vad som kännetecknar balans mellan de två områdena. Deltagare 1 svarar: 

Alltså jag har väl egentligen oavsett vad jag har haft för jobb, har väl levt med mina 

jobb (…) för att få ihop det litegrann. Så det spelar ingen roll om jag är på 
sopstationen en lördag morgon eller om jag är som på jobbet nio en måndag, utan 

man vill ju göra affärer oavsett vart man är.  

Deltagare 1 förklarar betydelsen av att för egen del inte ha en tydlig gräns mellan arbete och 

fritid för att må bra men att synen på det kan variera hos andra inom företaget beroende av 

position och uppgift. Vidare menar deltagare 1 att det ofta blir att man tar med sig sitt arbete 

hem och att det på små orter är vanligt att man identifierar sig med arbetet och därmed också 

blir företagets representant på såväl arbets- som fritid. 

Trots att deltagare 5 har ett dagtidsarbete med 40 timmars arbetsvecka så är det inte det 

optimala för den egna livssituationen: ”Men jag trivs inte riktigt så, eller jag klarar inte av det 

riktigt, det är inte mitt sätt att driva min familj och min tid”. Enligt deltagare 5 är sättet som 

arbetet i stället disponeras en frivilligt etablerad vana för att kunna få tid både en stund på 

morgonen och på eftermiddagen tillsammans med sina barn. Deltagare 5 uppfattar sitt arbete 

som fritt och uttrycker en stark drivkraft i arbetet samt ger exempel på hur arbetet kan delas 

upp under en dag med arbete på något av företagets kontor dagtid och sedan efter att barnen 
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lagt sig även i hemmet kvällstid. Deltagare 5 påtalar även det som uppfattas som en nackdel 

med det flexibla arbetet: ”Sen har det blivit lite skeva arbetstider för mig kanske, att jag 

jobbar lite för mycket kanske. Men just att inte missa för mycket av barnens aktiviteter och 

planering och diskussion vid middagen och så där, det är viktigt”. 

För deltagare 4 är det viktigt att arbetsgivaren har förståelse för den privata situationen med 

småbarn som ibland är sjuka och behovet av att vara hemma för exempelvis vård av barn. En 

annan betydelsefull aspekt är att friheten finns till att kunna styra sitt arbete själv med 

hänsyn till när och om arbetsuppgifterna behöver utföras.  

För deltagare 2 kännetecknas balans mellan arbets- och privatliv av en uppdelning mellan 

arbete och fritid. Betydelsen av att ta ansvar för sig själv och sitt eget liv betonas, att lyssna på 

sig själv och att i tid uppmärksamma och meddela om man inte mår bra eller känner att 

arbetsbördan är för stor. Vidare anser deltagare 2 att det såväl i arbetslivet som i privatlivet 

är viktigt med tydlighet angående vilka förväntningar som finns och att man lever upp till det 

som överenskommits. Att kommunicera och stämma av är enligt deltagare 2 också viktigt för 

att skilja arbete och fritid åt. Deltagare 3 eftersträvar i likhet med deltagare 2 en uppdelning 

mellan arbets- och privatliv när det gäller balans mellan de två livsområdena: ”När jag 

kommer hem så är jag hemma och när jag är på jobbet så är jag på jobbet". 

5.2 Uppfattning om egen balans mellan arbets- och p rivatliv 

Deltagarna tillfrågades om de uppfattar sig ha balans mellan arbets- och privatliv idag. De 

fick även följdfrågor om varför eller varför de inte har balans. 

Deltagare 1 anser sig ha balans mellan arbets- och privatliv och anger att vad som kan 

påverka den balansen är relaterat till arbetslivet, det kan röra sig om exempelvis arbetstoppar 

eller omorganisation: ”Och det är klart att då blir det ju en större obalans under en sådan 

period därför att du måste ju göra jobbet också”. Uppfattningen om vad som är balans kan 

skilja mellan individer, så även om deltagare 2 anser sig ha balans personligen bedöms den 

egna balansen i förhållande till livspartnerns och den övriga familjens uppfattning om vad 

som är balans kunna bli bättre. Även deltagare 3 uppfattar sig själv idag ha balans mellan 

arbets- och privatliv. Förutom egen personlig utveckling har deltagare 3 tillsammans med 

kollegor på uppdrag av ledningen genomfört mindfulness program. Detta har skapat en 

större medvetenhet hos deltagare 3 om det egna beteendet i stressade situationer: ”Och det är 

tack vare den här mindfulness träningen, att reflektera, så att man känner sina, den här när 

man bara kör på, att jag känner de signalerna”.  

Trots att deltagare 4 anser sig ha balans mellan arbets- och privatliv så finns ibland vissa 

svårigheter, exempelvis i samband med sjuka barn och behovet av att vara hemma med dem. 

Detta är emellertid något som deltagare 4 löser genom att påminna sig själv om sin egen 

prioritering där familjen och barnen kommer först, därefter arbetet. Förutom det handlar det 

även enligt deltagare 4 om egen personlig mognad.  

På frågan om deltagare 5 uppfattar sig ha balans mellan arbets- och privatliv blir svaret: ”Jag 

upplever att jag har möjligheten att planera den själv, ja det tycker jag nog att jag har”. Vidare 

säger deltagare 5: 
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Nej balansen finns inte där till hundra procent, det gör den inte, men jag menar att 

det är upp till mig mera att skaffa den, än att jag kan säga att det är arbetsgivarens 

fel att jag inte har balans, så. 

Deltagare 5 tillägger att varken arbetsgivaren eller närmsta chef kan lastas för att balansen 

inte finns till fullo, exempelvis beträffande att träna. Arbetsgivaren erbjuder frihet och 

flexibilitet beträffande tid och plats för utförande av arbetet.  

5.3 Förmåner utöver lön 

Förmåner efterfrågas sällan av arbetstagare enligt deltagare 1. Istället är det mer en fråga om 
rättvisetänk där individen mer strävar efter att få samma saker som andra har, vilket innebär 
att om någon annan har en förmån så vill individen själv också ha den. Inte heller deltagare 3 
uppfattar att det är lön och inte heller förmåner som är det drivande för om en arbetstagare 
söker sig till en organisation. De som söker sig till deltagare 3:s organisation stämmer oftast 
av att HR- funktionen finns, att lönen är hygglig, att det finns en pensionslösning samt att 
friskvårdsbidrag finns. Utöver det efterfrågas inte andra förmåner. Möjligheten att arbeta 
hemifrån efterfrågas också ofta enligt deltagare 3. Däremot upplevs arbetstagare bli positivt 
överraskade när de får kännedom om vad som ingår i förmånspaketet säger deltagare 3:  

Men då blir det liksom mer: ”men gud vad bra, att det också”. Sen: ”va, är det så 

högt”, men det kommer mer som en sån här på slutet. För vi har ganska högt 

friskvårdsbidrag på 4000, det är ganska högt (…) men då kommer det liksom mer 

som en: ”jaha, vad kul”, men det var inte någonting man frågade eller pratade om 

innan.  

Deltagare 2 förklarar att olika former av förmåner erbjudna av arbetsgivaren till arbetstagare 

inte regelbundet nyttjas för egen del. Det som relateras till är förmåner som friskvårdstimme 

och bidrag till träningskort. Även i den bransch som deltagare 1 företräder är arbetstagares 

nyttjande av erbjudna förmåner också begränsat. Det kan vara olika evenemang, fester och 

andra aktiviteter men detsamma gäller också för friskvårdsbidraget. Deltagare 1 menar att 

det väsentliga troligen är själva vetskapen om att de olika förmånerna finns tillgängliga, även 

om de inte nyttjas. 

Deltagare 5 ser betydelsen av förmåner utöver lön för organisationers kompetens-

försörjningsarbete som följande: 

Nej jag tycker att det här är en jätteviktig grej och tror att den blir viktigare och 

viktigare ju mer diversifierade vi blir i företagen, många äldre, många yngre, 

många ska jobba länge och många nya ska in. En sådan fördelning gör också att det 

är jätteviktigt med förmåner som anpassas till olika typer av målgrupper och i det 

livsskeendet man är i. 

Även om inte heller deltagare 5 regelbundet nyttjar av arbetsgivaren erbjudna förmåner så är 

det viktigt för organisationens attraktivitet att de finns: ”Det höjer både varumärket för 

bolaget och känslan av att man jobbar för ett, på ett bra ställe”. 

Följande uppfattar deltagare 3 som betydelsefullt vid val av arbetsgivare:  

Sen är det naturligtvis mycket annat som är viktigt, hur förmånspaketet ser ut, har 

vi bra försäkringar, har vi bra pensioner och så vidare, så att man känner sig trygg. 
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Hur ser det ut om jag blir sjuk, har vi någonting bra där också så att jag kan liksom 

ha ett bra stöd. Eller kring att jag får barn, hur ser det ut då och så vidare. 

Deltagare 3 understryker att dessa saker har störst betydelse i skedet att attrahera och 

anställa en arbetstagare, då vill arbetstagaren få en förståelse för allt vad som ingår i att bli 

anställd i organisationen. 

Så här svarar deltagare 4 på frågan om erbjudande om förmåner från arbetsgivare till 

arbetstagare har betydelse för organisationers konkurrenskraft: 

Den verklighet vi lever i och hur samhället ser ut nu och vilken, vilka trender vi kan 

se i arbetslivet, så tror jag att precis de här sakerna du beskriver blir allt viktigare. 

Sen kan det svänga om några år, men som det ser ut just nu så tror jag att det har 
stor betydelse, och framför allt då vi lever på en marknad där det inom vissa 

segment är oerhört svårt att hitta kompetens. Då gäller det att man kan vässa sina 

erbjudanden och se till att man har någonting bra att erbjuda, så att det tror jag är 

tufft, inom vissa branscher såklart. 

Deltagare 2 och 5 bedömer att förmåners betydelse varierar för individer med olika 

positioner och befattningar, där personer med högre befattning inom en organisation 

uppskattar förmåner mindre än exempelvis individer i mellanskiktet befattningsmässigt. Ur 

deltagare 1:s perspektiv från sin bransch är det också skillnad mellan tjänstemän och 

kollektivanställda när det gäller efterfrågade förmåner. Det finns en skillnad i förutsättningar 

och tjänstemän kan uppfattas ta för sig lite mer, emedan kollektivanställda inte har samma 

personliga möjligheter till variation, enligt deltagare 1. Enligt deltagare 1 kan det vara en 

generationsfråga huruvida förmåner efterfrågas eller inte och bedömer att den yngre 

generationen kan efterfråga det allt mer därför att de söker någonting mer än enbart lön och 

arbetsuppgifter. De uppfattas av deltagare 1 som mer värdestyrda, de ser mer miljömässigt 

och attraheras av vad det är en organisation gör samt vilken bild som finns av organisationen. 

Deltagare 5 ser ett behov av att kontinuerligt lyssna och lära av de yngre generationerna för 

att bli och vara en attraktiv arbetsgivare angående vad nästa generations medarbetare vill ha 

och hur, beträffande anställningsformer. Vidare tänker deltagare 5 att vissa åldersgrupper 

attraheras mer av erbjudanden om förmåner som kan underlätta vardagen:  

Där tror jag, just i den kategorin av personer så tror jag det är väldigt viktigt med 

förmånerna, bra lönesättning men också bra förmåner runt omkring. För oftast så 

är det då du är i det här; börjar få barn, alltså du kommer upp lite i karriären och 

då ska allt hända, på 10 – 15 år så trycks allting in. Man ska skaffa barn och hus och 

gifta sig och vara på de flashigaste semestrarna, och vara med i sociala medier och 

hantera allting och ändå ta hand om föräldrarna och liksom, kunna alla ute-

serveringarna och allt det där, det är liksom 10 – 15 år när det bara knökar ihop sig. 

Något som deltagare 5 menar verkligen skulle bidra till ökad balans mellan arbets- och 

privatliv är hjälp med familjens barn och föreslår ett rutavdrag som skulle underlätta för 

arbetsgivare att leverera hemhjälp till anställda. Deltagare 5 understryker: ”Det hade varit 

verkligen drömscenariot”. 



21 

5.4 Flexibilitet och frihet under ansvar 

Flexibilitet och frihet under ansvar är ständigt återkommande kategorier i intervjuerna med 

deltagarna. Kategorierna förekommer ofta tillsammans och redovisas därför under samma 

avsnitt. Flexibilitet och frihet under ansvar verkar vara förmåner som deltagarna värderar 

högt. Deltagarna har därtill flertalet andra förmåner såsom tjänstebil, bonus, 

friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, massage, sjukvårdsförsäkring och extra inbetalning till 

tjänstepension/avtalspension. 

Deltagare 1 trivs på arbetet när det finns fritt spelrum: ”Så att om det blir att någon kommer 

och drar åt skruvarna lite grann så att jag känner mig låst då triggas jag inte särskilt mycket. 

Då tycker jag liksom att det blir jobbigt”. En annan betydelsefull faktor är enligt deltagare 1 

friheten att själv styra sitt arbete. Även deltagare 2 ser friheten att själv styra över tiden och 

platsen för sitt arbete som en tillgång. Ingen rapporteringsskyldighet finns beträffande detta 

utan istället råder en överenskommelse med närmsta chef om vad som ska levereras. Det 

medger också möjlighet till flexibilitet mellan arbets- och privatliv såsom att kunna uträtta 

ärenden av privat karaktär under dagtid för att sedan jobba igen det vid en annan tidpunkt. 

Det betraktar deltagare 2 som en förmån och en möjlighet som inte alla har, men påtalar 

också att den friheten kan vara till nackdel: 

Sen är ju inte den friheten bra för alla, det gäller att kunna hantera den, och det är 

det som jag tror att organisationen behöver vara bättre på att också följa upp det 
att, inte att folk jobbar för lite, det är nog snarare att folk jobbar för mycket.  

Att ha frihet under ansvar, är av stor betydelse för om en arbetsgivare uppfattas som attraktiv 

säger deltagare 3 och återger ett samtal med en tidigare chef när frågan om att begränsa 

arbetstagarnas möjligheter till att arbeta hemifrån aktualiserades på grund av att vissa 

missbrukat friheten: 

Så då berättade han att de håller på och pratar om att vi kanske inte ska få jobba 

hemifrån lika mycket, då sa jag att om du inför det här på det här kontoret, det är 

samma sak som att du säger att jag inte sköter mitt jobb, och har inte du den 

tilltron då vill inte jag jobba kvar här. Alltså så pass djupt rotat är det i mig liksom 

att drar man bort den biten så, då kväver man mig liksom, mitt, då har man klivit 

över linjen (…) för då säger man någonting annat till mig. 

Det som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för deltagare 4 är att organisationen erbjuder 

flexibilitet och ett förtroende för att man sköter sitt arbete. Tidsflexibiliteten är något som 

deltagare 4 uppskattar och skulle sakna om den inte fanns. En flexibilitet som medger 

möjlighet att exempelvis träna på lunchen för att sedan kunna jobba igen tiden när det 

passar. Också möjligheten att arbeta där det passar en själv bäst och där man är mest 

produktiv anser deltagare 4 är viktig. 

Även för deltagare 5 är förmånen flexibilitet beträffande tid och plats för arbetets utförande 

värdefull och flexibiliteten bedöms som den mest efterfrågade förmånen. Det är något som 

tillämpas i det egna ledarskapet gentemot de personer deltagare 5 har personalansvar för: 

Och det säger jag också till mina anställda jag har i mitt team. Det här är frihet 

under ansvar. Så länge ni levererar det ni ska så är inte jag, jag kallar det för 
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skärmchef, det är inte så att du gör det, så länge du är på kontoret, är du bakom 

skärmen. Du kan sitta där och bara sitta av tiden (…) nej, det värderar inte jag utan 

jag värderar det du producerar, så att det är mitt sätt att leda i alla fall.  

5.5 Närstående personer 

Personer i deltagarnas närhet betraktas som betydelsefulla för deltagarnas balans mellan 

arbets- och privatliv. 

Ens egna barn kan med sitt sätt att uppfatta vad som är balans och en kanske mer tydlig 

gränsdragning mellan de två livsområdena påverka oss till ökad balans mellan arbete och 

fritid förklarar deltagare 2. Där barnen påverkar genom sin kommunikation angående den 

vuxnes närvaro, exempelvis genom att ifrågasätta jobbrelaterade sysslor på fritiden. Även för 

deltagare 5 är de egna barnen en påverkande faktor beträffande balans mellan arbets- och 

privatliv. En önskan om tid tillsammans med sina barn är anledningen till varför deltagare 5 

eftersträvar flexibilitet för att kunna styra upplägget för sitt arbete. För deltagare 4 har 

uppfattningen om vad som påverkar balans mellan arbets- och privatliv förändrats i samband 

med att bli förälder.  

Deltagare 3 har på sin lednings initiativ genomfört mindfulness utbildning tillsammans med 

sina medarbetare vilket har bidragit till en stöttande atmosfär medarbetarna sinsemellan: 

Vi hjälper varandra, någon kollega kan ibland säga till mig, liksom när man ser att 

nu är det popcorn i huvudet, nu är det 10 000 arbetsuppgifter och det är så här: 

”Ska du inte sätta dig en stund”? Och det är med leende, det är bra ögon, det blir 

inte pekpinnen. Och så har vi det här, att vi kan påminna varandra. Så det är 

jättebra, det är fantastiskt bra, vi har fått in det, här. 

Mindre attraktiva erbjudanden avseende lön och förmåner från arbetsgivare till arbetstagare 

kan i den branschen som deltagare 4 representerar vägas upp av att klienter erbjuder eller 

lockar med positiv stämning och atmosfär på arbetsplatsen. Klienterna kan också locka med 

gemenskap, vänskap och sammanhållning medarbetare emellan. I de fallen blir arbetet en 

stor del av fritiden och arbetstagare identifierar sig med arbetet och umgås och gör saker 

tillsammans efter arbetstiden i stor omfattning. 

Deltagare 2, 4 och 5 tar upp att balansen mellan arbets- och privatliv också är beroende av att 

det finns en samsyn beträffande balansen mellan en själv och ens livspartner. Och att den 

balansen kommuniceras samt att det finns en gemensam överenskommelse som man håller 

sig till. Deltagare 2 och 5 lyfter att den balansen kanske inte alltid är helt enkel att uppnå. 

Dels handlar det om olika syn på vad som är balans och dels handlar det om förväntningar, 

menar deltagare 2: 

Det måste man på något sätt kalibrera, balans i livet för mig och dig det är ju 
antagligen två olika saker och vi har säkert två olika skalor också. Ja, den, den tror 

jag många behöver jobba på inklusive vi i vår familj, det tror jag (…) så att det blir 

liksom en skala och en, mer gemensamhet där. 

Deltagare 5 strävar tillsammans med livspartnern för att få vardagen att fungera när det 

gäller barnen och förklarar att de skulle behöva hjälp med just det praktiska kring dem: ”Och 



23 

vi har inte riktigt hittat det sättet som funkar liksom, så att vi kämpar och pusslar med 

grannar och få ihop och skjutsa tillsammans och försöker hjälpas åt liksom”. 

Deltagare 4 förtydligar angående sin och livspartnerns balans: 

Det är många delar som ska klaffa med den här balansen, absolut. Och det är ju 

framför allt min partner också, vi har väldigt högt tak hemma och väldigt liksom, ja 

där vi pratar om sådana här saker, med balans i livet. Inte minst som 

småbarnsföräldrar och vad det är vi kan göra. Så vi tittar ju mycket på vår privata 

situation för att förenkla den också för och skapa balans just gällande hemhjälp 

eller hur man effektiviserar processer hemma med tvättning eller planerar 

barnlämningar och hämtningar och sådana där saker. Så det är viktigt för oss att vi 

har just den här balansen. 

5.6 Ledarskap 

Deltagare 2 lyfter att ett modernt ledarskap har betydelse för om en arbetsgivare uppfattas 

som attraktiv för arbetstagare. Samt ett tydligt ledarskap beträffande befogenheter och 

förväntningar. Även betydelsen av kontinuerlig coachning och uppföljning för att undvika att 

arbetstagare ska känna sig utlämnade åt sig själva påtalas. Deltagare 2 framhäver betydelsen 

av tydliga kommunikationspolicys hos organisationer angående hur det som förväntas av 

arbetstagare när det gäller leverans och uppfyllande av olika uppställda mål också ska 

uppnås. Till skillnad från hur deltagare 2 uppfattar att det fungerar i organisationer idag där 

endast målet och vad som ska levereras kommuniceras, alltså inte själva vägen till målet: 

”Sen hur man tar sig dit, det är ju inte, det är liksom upp till en själv”. Deltagare 2 påtalar 

också vikten av att man från organisationens sida bör vara tydlig med vad som förväntas 

beträffande balansen mellan arbete och fritid, men att det ofta glöms bort på grund av 

tidsbrist, stress och ekonomiska intressen. 

För deltagare 5 är också ledarskapet viktigt för en organisations attraktivitet som 

arbetsgivare. Deltagare 5 betonar att organisationer tyvärr ibland på grund av att ekonomiska 

intressen väger tyngre glömmer att se långsiktigt på personalens behov och hur viktigt det är 

att de mår bra:  

Har man en bra ledning så har man även HR, en riktigt bra ledning har även HR-

positionen i ledningsposition, och tar hand om det här på högsta nivå, för det, det 

är en stor skillnad. Och jag som själv jobbar med marknadsföring och 

kommunikation jag kan tycka att i en ledningsgrupp så ser jag ju hellre (…) en HR-

chef i ledningsgruppen än en marknadschef egentligen. 

Värderingar hos en organisation och att dessa är sunda samt att de stämmer överens med 

egna personliga värderingar är något som är väldigt viktigt för att en arbetsgivare ska kännas 

attraktiv för deltagare 3. Vid byte av arbetsgivare kan detta vara svårt att tydligt känna men 

är betydelsefullt anger deltagare 3 och dessutom ska värderingarna levas och läras. Deltagare 

1 menar att en organisations värden i form av inriktning och vad organisationen vill med sin 

personal skulle väga tungt vid ett eventuellt byte av arbetsgivare. Av betydelse är också vilka 

förutsättningar arbetstagarna ges för att utföra sitt arbete och vilken frihet och vilka mandat 

som ges arbetstagarna, menar deltagare 1. För deltagare 2 är strategi och vision av vikt för 
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attraktiviteten hos en arbetsgivare, vart organisationen befinner sig i nuläget, vart den är på 

väg och hur den utvecklas. Faktorer som har betydelse för om en organisation uppfattas som 

attraktiv av arbetstagare är dess värderingar, att den har ett humant synsätt och ett 

hållbarhetstänk och att den är framgångsrik, enligt deltagare 2. Det är sådant som kan skapa 

en vilja hos en arbetstagare till att vara en del av utvecklingen i en organisation menar 

deltagare 2. Även deltagare 5 betraktar vision och värderingar som betydelsefullt för om en 

arbetsgivare uppfattas som attraktiv:  

Vision och ledstjärnor och det som företaget strävar efter måste gå i, i liksom 

balans med mina egna värderingar och, så, det är viktigt att man har, tänker 

framtid och tänker större än sitt eget, sin egen lilla klutt, om man säger. 

Om den pågående konjunkturen håller i sig kommer organisationer att bli tvungna att tänka 

om när det gäller kompetensförsörjningsarbete och eftersom det i dagsläget inte förekommer 

någon arbetslöshet är konkurrensen om befintlig kompetens väldigt hård, menar deltagare 1. 

Något som deltagare 1 uppfattar att organisationers representanter också har insett. 

Deltagare 1 påtalar betydelsen av kontinuerliga utvecklingssamtal, att det finns 

kommunicerade planer för arbetstagarna i en organisation, och fortsätter: ”Så att du känner 

att: ja men jag är sedd”. Att bli sedd, uppskattad och bekräftad, att känna att det finns 

utvecklingsmöjligheter inom organisationen tror deltagare 1 är viktigare än exempelvis 

bonus. 

Mjuka värdens betydelse i allmänhet och att känna sig sedd och uppskattad i synnerhet anser 

deltagare 2 har stor påverkan på hur arbetstagare mår. Enligt deltagare 2 är de mjuka 

värdena lika uppskattade oavsett position och de har större betydelse för en arbetstagare än 

exempelvis en friskvårdstimme eller något annat: ”För det skapar en inre självkänsla som 

inte egentligen går att köpa för pengar. Den tror jag, det tror jag är viktigt för en 

organisation”. Deltagare 2 menar vidare att de mjuka värdena är av högst betydelse för 

arbetstagare:  

Jag tror många väljer bort många, hårdvaruförmåner, för att kunna gå till jobbet 

varje dag och känna sig stimulerad och vara motiverad och tycka att det känns, 

känns kul (…) det tror jag de flesta värderar högst (…) för mår du inte bra så då är 

inte det andra värt någonting. 

Deltagare 3 anger att förmåner som pension och försäkring får mindre betydelse när 

arbetstagaren väl arbetar i organisationen och känner till övriga faktorer i den såsom 

värderingar, att bli sedd, att personal blir väl omhändertagen och att de faktorerna då är än 

mer betydelsefulla än förmånerna som nämnts ovan: ”Sen måste man ju ha vissa 

hygienfaktorer i förmåner som ska funka, men de mjuka värdena blir viktigare tror jag”. 

Deltagare 3 lyfter arbetstagares känsla av delaktighet i det som sker i en organisation som 

något av betydelse för en organisations attraktivitet, att arbetstagaren har möjlighet att vara 

med och påverka resultatet, oavsett roll i organisationen. För att arbetstagare ska känna sig 

delaktiga i de beslut som fattas i organisationer anger deltagare 2 betydelsen av 

kommunikation och information från arbetsgivare till arbetstagare. Genom att utan 

fördröjning informera arbetstagare om vilka beslut som fattas, eller vilka förändringar som 

beslutats, av vilka personer och på vilka grunder kan sådant som ryktesspridning, 
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korridorsnack, tankar och teorier undvikas. På det här viset kan förståelse nås om varför 

saker sker i organisationen. Känslan av delaktighet gör att individen mår bättre säger 

deltagare 2. Också deltagare 5 belyser betydelsen av delaktighet för arbetstagare: 

Jag tror också att delaktigheten i företagets utveckling och att man berättar var 
man är, det är väl ingen förmån direkt men det är mer ledarskaps delen, jag tror att 

det är viktigt för att känna att man är del av ett företag, att man får vara med i 

informationsflödet. 

Vikten av information lyfts vidare av deltagare 5 till att gälla även påminnelse av de förmåner 

som en organisation erbjuder sina arbetstagare. Detta för att arbetstagare inte ska glömma 

dels att de finns och dels att använda dem. Annars riskerar förmåner och stöd att ej nyttjas. 

Erbjudande om förmåner och stöd till arbetstagare bidrar till känslan av att vara betydelsefull 

och att ha en arbetsgivare som är mån om en. Deltagare 5 understryker att en bra 

arbetsgivare erbjuder förmåner, en ännu bättre arbetsgivare informerar och följer upp att 

arbetstagarna faktiskt också nyttjar de förmåner och det stöd som finns. 

5.7 Organisationens geografiska läge 

Deltagare 2 påtalar betydelsen av var en organisation finns och menar att organisationers 

förutsättningar skiljer sig åt beroende på om de finns i en storstadsregion eller inte. Att vara 

lokaliserad i en storstadsregion kan enligt deltagare 2 medföra hårdare konkurrens för 

organisationer och där kan betydelsen av förmåner vara större för att öka chanserna till att 

tillgodose behovet av rätt kompetens. För att lyckas med det krävs framförhållning och att 

snabbt kunna stämma av behov och anpassa sig efter dem anger deltagare 2. Vidare relaterar 

deltagare 2 detta till kompetensbristen i den egna branschen och svårigheterna med att finna 

kompetens och belyser betydelsen av att kunna erbjuda något som attraherar arbetstagare:  

Då är det ju ännu viktigare att man har någonting som lockar (…) Även om 

branschen kanske inte tilltalar dem så verkar det här företaget ha bra tänk eller bra 

ja, det finns intressanta parametrar på det (…) någonting som drar (…) där ska jag 

jobba för det där skulle jag vilja vara del av. 

Även deltagare 1 betonar att betydelsen av förmåner till arbetstagare är beroende av 

organisationens geografiska placering. Efterfrågade förmåner och vad som betraktas som 

balans mellan arbets- och privatliv har att göra med vart man bor. Därmed blir det också 

skillnad i vad som efterfrågas och hur man ser på tillvaron, beroende av om man bor i en 

storstad jämfört med om man bor i landsorten. Deltagare 5 anser att utbud av tillgängliga 

förmåner kan skilja mellan storstad och landsort. Erbjudanden om förmåner som underlättar 

vardagen i form av tvättservice, matkasse och hunddagis kan vara exempel på sådant som 

blir allt vanligare i den större staden. Det är där som behovet av sådant finns på grund av 

svårigheter med avstånd och att ta sig mellan olika platser. I landsorten anger deltagare 5 att 

friskvårdsdelen utökas med möjlighet till aktiviteter som skapar gemenskap och starkare 

band till arbetet. Exempelvis i form av olika lopp och tävlingar som arbetstagare deltar i 

tillsammans.  

Geografisk placering är betydelsefullt för deltagare 4 när det gäller en organisations 

attraktivitet. Så här förklarar deltagare 4 sin uppskattning över närhet till arbetet: ”Jag kan 
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cykla till jobbet, jag tycker det är helt fantastiskt, det är jättevärt för mig” och berättar sedan 

hur det påverkar att livspartnern nu arbetar i en grannkommun: ”Min [livspartner] har 

börjat jobba i [medelstor grannstad] så [livspartnern] behöver ju pendla och röra på sig, och 

det märker vi blir skillnad för oss, såklart, det tar ju tid”. Detta kan uppfattas som 

motsägelsefullt menar deltagare 4 då allt fler organisationer i dagsläget erbjuder möjligheten 

att arbeta hemifrån eller på andra ställen som inte är arbetsplatsen. Deltagare 1 påtalar också 

en organisations geografiska läge som betydelsefullt för dess attraktivitet och förklarar att det 

egna perspektivet på en arbetsplats läge har förändrats över tid. Från att tidigare alltid ha 

rest och pendlat uppskattar nu deltagare 1 geografisk närhet till sin arbetsplats.  

6 ANALYS 

I det följande avsnittet kommer det empiriska materialet att analyseras och ställas i relation 

till studiens syfte och till den teoretiska utgångspunkten vilken är det systemteoretiska 

perspektivet. Resultatet kommer därtill att analyseras med stöd i övriga för studien centrala 

begrepp. 

6.1 Betydelsen av gränser, gränssnitt och gränsvill kor för individ och 
organisation 

Vissa av deltagarna önskar ingen tydlig gränsdragning mellan arbets- och privatliv. Att inte 

ha fasta tider eller en bestämd fast plats för arbetets utförande, att själv kunna styra, 

uppskattas och uppfattas bidra till balansen. Relaterat till det Öquist (2018) skriver om att ett 

systems gränser och gränssnitt måsta vara tydliga både inom systemet och gentemot dess 

omvärld kan uppfattningarna som deltagarna uttrycker tolkas motsäga detta. Emellertid 

påtalar deltagarna att förändringar i arbetslivet och det som sker i privatlivet är det som 

skulle kunna påverka balansen mellan arbets- och privatliv vilket bekräftar vikten av någon 

form av tydliga gränser mellan de olika system där individen är del. Det lyfts även att 

flexibilitet i arbetslivet kan medföra nackdelar såsom att arbetstagare arbetar för mycket, 

vilket bekräftar gränsers betydelse ytterligare och att problem kan uppstå när gränserna inte 

bevaras. 

Resultatet visar också att andra deltagare menar att balans mellan arbets- och privatliv 

kännetecknas av en tydlig gräns mellan de två livsområdena och uttrycker betydelsen av det 

egna ansvarstagandet för bevarandet av denna gräns. Det här kan ses som ett medvetet 

ansvarstagande för de egna gränssnitten som Öquist (2008) beskriver som övergångarna 

mellan olika system, i det här fallet mellan individens livsområden. Deltagare som anser sig 

ha balans mellan arbets- och privatliv lyfter ändå den inverkan som det egna privatlivet har 

för balansen. Här tydliggörs det av deltagarna att även gränserna inom privatlivet bör 

bevaras dels genom kommunikation inom den privata sfären och dels genom en tydlig egen 

prioritering för vad som är viktigt i individens liv. Deltagaren som anser sig inte ha 

fullständig balans mellan arbets- och privatliv menar att ansvaret för det inte ligger hos 

arbetsgivaren utan att det är upp till denne själv att skaffa den. Sammantaget kan det ovan 

beskrivna tolkas som att bevarandet av gränser och gränssnitt inom och mellan de olika 



27 

system där individen ingår är av betydelse men att det är individuellt vilka gränser som 

påverkar balansen mellan de två livsområdena.  

Förmåner utöver lön bedöms inte som betydelsefulla för en organisations attraktivitet. De 

efterfrågas inte så ofta av arbetstagare och nyttjas inte heller i större utsträckning menar 

deltagarna. Deltagarna anger att de själva inte utnyttjar förmåner utöver lön och relaterar då 

till friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Individuellt anpassade förmåner utöver lön anges 

dock som betydelsefulla för organisationers kompetensförsörjningsarbete och att det är 

viktigt för en organisations attraktivitet att de finns. Förmåner uppfattas som bidragande till 

organisationers konkurrenskraft, allrahelst i de branscher som lider av kompetensbrist. 

Förmånerna tros har störst betydelse för att attrahera arbetstagare, när individen väl finns i 

organisationen är det annat som är viktigare. Uppfattningen förs fram att tillgängliga 

förmåner utöver lön ger intrycket av en organisation som attraktiv, oavsett om de nyttjas 

eller ej. Vilka förmåner som efterfrågas är individuellt. Öquist (2018) skriver om betydelsen 

av att gränsvillkoren vidmakthålls i en organisation. Gränsvillkor handlar om en 

organisations huvudsakliga uppgifter där en del består i att bidra till arbetstagarnas goda 

arbetslivsvillkor (a.a.). Att själva förekomsten av förmåner utöver lön bedöms vara av vikt, 

trots att de kanske inte nyttjas, vittnar om deltagarnas syn på att en organisation uppfattas 

som attraktiv när den formulerar gränsvillkor som bedöms som attraktiva och även 

upprätthåller dessa.  

Trots att deltagarna uttrycker att de själva inte nyttjar förmåner utöver lön och att de inte 

heller uppfattar att förmåner efterfrågas i större utsträckning benämns förmånen att kunna 

arbeta på annan plats än själva arbetsplatsen vid valfri tidpunkt som värdefull och som en 

tillgång. Denna möjlighet benämns som flexibilitet. Frihet under ansvar är något som också 

värderas högt av deltagarna, att få utföra sitt arbete på det sätt man själv kan och vill. 

Flexibilitet och frihet under ansvar bedöms av deltagarna kunna underlätta balansen mellan 

deras arbets- och privatliv och anses bidra till om en arbetsgivare uppfattas som attraktiv. 

Öquist (2018) förklarar att öppenhet mellan system och omvärld är att rekommendera. Det 

kan bidra till förståelse av sammanhang och pågående skeenden vilket i sin tur ger en ökad 

helhetsförståelse för att problem som uppstår inte kan förklaras på individnivå. Delarna i 

systemet samverkar, system och omvärld likaså (a.a.). Organisationer som erbjuder 

förmånen att arbeta hemifrån som gränsvillkor kan uppfattas som attraktiva. Dels för att det 

tyder på medvetenhet om organisationens egna gränser och gränssnitt. Dels för att de kan ses 

ha förståelsen för att alla de olika sammanhang och gränssnitten däremellan där individen 

ingår är det som tillsammans avgör individens möjlighet till balans mellan arbets- och 

privatliv. En balans som innebär att individen mår bra när möjlighet finns att sköta 

åtaganden inom olika livsområden på ett tillfredsställande sätt. Det innefattar ett väl utfört 

arbete i en organisation vilket genererar dess attraktivitet och gynnsamma utveckling. 

Organisationens öppenhet består i att lyhört ta till sig arbetstagares önskemål i etablerandet 

och bevarandet av gränsvillkoren huvudsaklig verksamhet och arbetstagarnas 

arbetslivsvillkor. Detta är en del i organisationens ledarskap.  

Deltagarna påtalar ledarskapets betydelse för organisationers attraktivitet beträffande sådant 

som tydlighet angående befogenheter och förväntningar på prestation. Men också gällande 

arbetstagarnas balans mellan arbets- och privatliv. Likaså är information om vad som händer 
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i organisationen viktigt precis som möjligheten att kunna vara med och påverka och känna 

sig delaktig. Vidare är organisationens värderingar, vision och strategi betydelsefulla samt att 

som arbetstagare känna sig sedd, bekräftad och uppskattad. Det är en väg för ledningen i en 

organisation att etablera och bevara verksamhetens gränsvillkor. Samtidigt som 

organisationen attraherar och behåller potentiella och befintliga arbetstagare möjliggör 

ledarskapet att arbetstagarna mår bra, har balans mellan arbets- och privatliv och känner sig 

motiverade i arbetslivet enligt deltagarna. Det här bekräftar betydelsen av det Öquist (2018) 

påtalar angående gränsvillkorens etablering och bevarande i organisationers verksamhet. 

Eftersom det pågår i det egna systemet finns möjligheten för ledningen i en organisation att 

påverka i önskad riktning.  

Resultatet visar att närstående personer har betydelse för deltagarnas balans mellan arbets- 

och privatliv. Det kan röra sig om barn, livspartner och medarbetare. Relaterat till det Öquist 

(2018) skriver om gränser och gränssnitt visar detta att inte enbart gränssnittet mellan arbete 

och privatliv är av betydelse för balans mellan livsområdena. Även gränssnitten mellan 

individens olika privata livsområden; de system som individen är del i, har betydelse för 

balansen. Gränssnitten mellan familjens olika interna roller för den vuxna individen kan 

också påverka balansen mellan livsområdena. Även privatlivets gränsvillkor får betydelse för 

individens balans beroende på hur de kommuniceras, vad som prioriteras och om samsyn 

råder med närstående personer beträffande gränsvillkoren, vilket också uttrycks av 

deltagarna. 

Enligt det som framkommit i resultatet med utgångspunkt i det ovan beskrivna kan socialt 

stöd betraktas som en betydelsefull del i organisationers kompetensförsörjningsarbete. Det 

sociala stödet blir en del i övergångarna inom och mellan olika nivåer och system, de så 

kallade gränssnitten, och bidrar till att tydliggöra och bevara gränser. Det kan även bli en del 

i organisationers gränsvillkor som erbjudna förmåner utöver lön till arbetstagare för att 

underlätta balansen mellan de senares livsområden. Att erbjuda socialt stöd som förmåner 

utöver lön bidrar till att organisationen bedöms som attraktiv av arbetstagare, något som i 

sin tur underlättar arbetet med kompetensförsörjning. Uppfattningen om vad som är balans 

är individuell, likaså är det individuellt vad som påverkar den. Det följande utgår från de 

definitioner som Langford et al. (1997) och Dellve och Eriksson (2016) gör av socialt stöd. 

Förmånerna flexibilitet och frihet under ansvar utgör instrumentellt och emotionellt socialt 

stöd. De underlättar rent konkret relationen mellan att utföra arbetet och samtidigt hantera 

åtaganden av privat karaktär såsom familj, barn och fritid. De bidrar också till en känsla av 

uppskattning hos arbetstagaren i form av förtroende från arbetsgivaren. Arbetstagaren kan 

även få en känsla av välmående om och när balans finns mellan arbets- och privatliv. 

Ledarskap och närstående personer kan även de bidra till olika former av socialt stöd trots att 

de i sig inte utgör socialt stöd. Det kan röra sig om instrumentellt stöd som konkret och 

praktisk hjälp för utförandet av arbetsuppgifter samt genom att bidra till balans mellan 

individens livsområden. Det kan resultera i emotionellt stöd genom att ge en känsla av 

uppskattning, omtanke, empati, trygghet och att vara sedd. Dessutom handlar det även om 

informativt och värderande stöd. Informativt genom instruktioner, information, 

kommunikation och delaktighet med möjlighet att påverka sin livssituation. Värderande 

genom att förmedla en syn på individen som bekräftad och betydelsefull vilket får betydelse 
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för individens bedömning av egna prestationer i förhållande till organisationens 

förväntningar.  

6.2 Helhetens och delarnas betydelse  

Deltagarnas beskrivningar av vad som kännetecknar balans mellan arbets- och privatliv samt 

om de uppfattar sig ha balans mellan de två livsområden indikerar att de utgör delar i en 

större helhet. De faktorer som anses påverka den egna balansen är sådant som familj där 

egna barn och livspartner har stor betydelse. Men också medarbetare och olika händelser i 

arbetslivet, exempelvis arbetstoppar och omorganisationer uppges som påverkande balansen 

mellan de två livsområdena. Detta stämmer överens med det systemteoretiska perspektivet 

att individen bör betraktas med hänsyn till hela det sammanhang där den ingår (Öquist, 

2008). Ingen del i deltagarnas liv eller de organisationer de är en del av kan alltså betraktas 

isolerat. Hänsyn måste tas till samtliga interagerande delar både beträffande individers liv 

och organisationers förutsättningar. Detta innebär att för att förstå arbetstagares möjlighet 

till balans mellan arbets- och privatliv är det inte en helhet eller ett system som bör beaktas 

utan flera. Dels relationen mellan individens arbets- och privatliv, dels förhållandet mellan 

privatlivets olika delar. Organisationer bör även de betraktas med hänsyn till dels det egna 

systemet och dels de övriga som organisationen samspelar med.  

Deltagarna uppger att närstående personer påverkar deras balans mellan arbets- och 

privatliv. Närstående personer såsom barn, livspartner och medarbetare. Deltagarna 

uttrycker behovet av samsyn beträffande balans mellan arbets- och privatliv med 

livspartnern och förklarar också att de egna barnen kan påverka ens syn på balans mellan de 

två livsområdena. En önskan om tid tillsammans med sina barn eller att känna att 

möjligheten finns att vara hemma med barnen när de är sjuka påverkar också uppfattningen 

om vad som är balans. Också stöd, omtanke och gemenskap kolleger emellan anses påverka. 

Här är det relevant att beakta det Öquist (2008) skriver om att delen bör betraktas utifrån 

sammanhanget den tillhör och att helhetens delar är ömsesidigt beroende av varandra. 

Individen är del i flera olika system såsom familj, arbete och fritid och varje system består av 

olika delar. Eftersom Öquist menar att delarna får mening tillsammans kommer inte ett 

system att fungera och må bra om en av delarna saknas eller inte fungerar. Med 

utgångspunkt i det perspektivet kan förståelse nås för att de övriga delarna, i det här fallet 

närstående personer, i de system som en individ ingår i är betydelsefulla. Perspektivet är 

tillämpbart också på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare för vilken 

organisationens ledarskap har stor relevans. 

Det framkommer i resultatet att deltagarna betraktar ledarskapet som betydelsefullt för om 

en organisation uppfattas som attraktiv. Ett ledarskap präglat av tydlighet med information 

och kommunikation som möjliggör påverkan av det sammanhang där individen ingår med en 

känsla av delaktighet. Där värderingar, vision och strategi är av vikt. Ett ledarskap som 

resulterar i arbetstagares känsla av att vara sedd, bekräftad och uppskattad. Något som 

deltagarna säger sig vilja vara en del av. Här tydliggörs hur deltagarna är och ser sig som del i 

helheten organisationen, och hur de påverkas av de beslut som rör de olika delarna av 

organisationens ledarskap som tagits upp ovan. 
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Enligt resultatet tas organisationens geografiska läge upp av deltagarna som en påverkande 

faktor för organisationers attraktivitet. Vissa av deltagarna uppskattar geografisk närhet till 

den egna arbetsplatsen. Dock lyfts det motsägelsefulla i att en organisations geografiska läge 

har betydelse för dess attraktivitet då allt fler organisationer idag erbjuder förmånen som 

innebär möjligheten att arbeta från hemifrån eller annan valfri plats. På individnivå får 

organisationens geografiska läge inverkan som en av de samverkande delarna i den helhet 

som privatlivet utgör. Där långt avstånd till arbetet bedöms kunna inverka negativt på 

balansen mellan arbets- och privatliv. Delarna måste alltid betraktas utifrån det 

sammanhang de tillhör och summan av delarna väger alltid tyngre än delarna separata enligt 

Öquist (2008). Geografisk närhet till arbetsplatsen som upplevs underlätta balansen mellan 

arbets- och privatliv kan därmed tolkas förstärka den totala helheten där individen är del. 

När de olika delarna som utgör individens liv fungerar tillfredsställande får summan av dem 

en inbördes positivt förstärkande effekt, relaterat det Öquist beskriver.  

Enligt deltagarna har organisationens geografiska läge betydelse för vilka förmåner utöver 

lön som efterfrågas och erbjuds i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Storstad 

och landsort ses ha olika förutsättningar för synen på vad som kännetecknar balans mellan 

arbets- och privatliv, vilket för med sig att också utbud och efterfrågan av förmåner skiljer sig 

åt mellan större och mindre orter. Organisationens geografiska läge bedöms även ha 

betydelse på så vis att organisationer i storstäder antas ha en större konkurrenssituation 

gällande att finna kompetens. På organisationsnivå utgör geografiskt läge del i den helhet där 

organisationen ingår som en av flera påverkande faktorer för dess attraktivitet. Men också 

som del i organisationens arbete med kompetensförsörjning som antingen en underlättande 

eller försvårande omständighet beroende på var organisationen är lokaliserad. Det här 

stämmer överens med det perspektiv som Öquist (2008) redogör för, att helheten av 

systemets samverkande delar alltid är större än delarna var för sig. 

Närstående personer och ledarskap utgör inget socialt stöd i sig. Däremot kan de bidra till 

socialt stöd i olika former. Organisationens geografiska läge är inte heller en form av socialt 

stöd men kan ändå påverka det. Studiens resultat tolkat ur ett systemteoretiskt perspektiv 

visar att samtliga av faktorerna är av betydelse för organisationers 

kompetensförsörjningsarbete där målet är att generera balans mellan arbetstagares arbets- 

och privatliv och organisationers attraktivitet och positiva utveckling.  

7 DISKUSSION 

Under detta avsnitt diskuteras resultatet och sätts i relation till teoretisk utgångspunkt och 

den tidigare forskning som redogjorts för. Avsnittet innehåller även en metodreflektion och 

avslutas med förslag till fortsatt forskning och slutsatser. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att deltagarna anser att socialt stöd som förmåner kan bidra till balans 

mellan arbets- och privatliv. Men enbart vissa förmåner. Exempelvis anses socialt stöd som 

förmånerna friskvårdstimme och friskvårdsbidrag inte efterfrågas och nyttjas inte i större 
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omfattning av deltagarna. De ses inte heller bidra till balansen. Däremot lyfts socialt stöd 

såsom förmånerna flexibilitet och frihet under ansvar av deltagarna som högt värderade och 

de kanske mest efterfrågade förmånerna. De uppfattas underlätta balansen mellan arbets- 

och privatliv. Att själv kunna styra tid och plats för arbetets utförande ses som en tillgång av 

samtliga deltagare. Samtidigt påtalar deltagarna att flexibilitet i arbetslivet kan medföra 

nackdelen att arbetstagaren arbetar för mycket. Flexibilitet och frihet under ansvar utgör 

enligt den här studiens definitioner instrumentellt och emotionellt socialt stöd.  

Faktorer som deltagarna menar kan påverka balansen är händelser i arbetslivet, ledarskapet i 

den organisation deltagaren tillhör, händelser i privatlivet och närstående personer. En 

organisations geografiska läge uppfattas också ha betydelse för arbetstagarens balans men 

också för vilket socialt stöd som efterfrågas och erbjuds i relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Därmed är socialt stöd en av flera faktorer som kan påverka balansen mellan 

arbetstagares arbets- och privatliv. Vissa deltagare uppskattar att inte ha en tydlig gräns 

mellan arbets- och privatliv. Andra deltagare påtalar betydelsen av en tydlig uppdelad 

gränsdragning mellan de två livsområdena. Det framkommer att deltagarna anser att det 

finns ett eget ansvar för balansen mellan arbets- och privatliv.  

Enligt studiens resultat uppfattar deltagarna att vissa former av socialt stöd som förmåner 

utöver lön bidrar till organisationers attraktivitet och gynnsamma utveckling. Dessutom 

anger deltagarna att socialt stöd som förmåner inverkar positivt på organisationers 

kompetensförsörjningsarbete. Å ena sidan bedöms socialt stöd i form av förmåner utöver lön 

inte ha betydelse för en organisations attraktivitet av deltagarna. Å andra sidan visar 

resultatet att individuellt anpassade förmåner utöver lön uppfattas som betydelsefulla för om 

en organisation betraktas som attraktiv. Förmånerna som enligt resultatet bidrar till 

organisationers attraktivitet är flexibilitet och frihet under ansvar.  

Förutom flexibilitet och frihet under ansvar betraktar deltagarna ledarskapet som 

betydelsefullt för en organisations attraktivitet. Tydlighet beträffande befogenheter och 

förväntningar men också angående arbetstagarnas balans mellan arbets- och privatliv 

bedöms vara av vikt. Information till arbetstagarna, möjliggörande av arbetstagarnas 

delaktighet och påverkan i det som sker i organisationen påtalas som viktigt. Likaså är 

organisationens värderingar, vision, strategi, att som arbetstagare få känna sig sedd, 

bekräftad och uppskattad viktiga faktorer för organisationens attraktivitet. Ett ledarskap som 

kan bidra till emotionellt, instrumentellt, informativt och värderande socialt stöd. 

Relationerna till närstående personer som medarbetare anses även de kunna påverka 

organisationens attraktivitet. Organisationens geografiska läge menar deltagarna också har 

betydelse för dess attraktivitet och för vilka förmåner som erbjuds och efterfrågas. Dessa 

faktorer utgör inte socialt stöd i sig men kan enligt resultatet bidra eller relateras till det. 

Därutöver ses samtidigt socialt stöd som förmåner utöver lön kunna bidra till organisationers 

konkurrenskraft och vara viktiga för organisationers kompetensförsörjningsarbete. Framför 

allt i de branscher där kompetensbrist råder blir det extra viktigt att erbjuda något utöver det 

vanliga för att attrahera arbetstagare. Där tror deltagarna att det som de benämner mjuka 

värden har störst betydelse för organisationers attraktivitet och kompetensförsörjnings-

arbete. Dock understryker deltagarna att förmåners betydelse varierar för individer beroende 



32 

av en arbetstagares position, befattning, om individen är tjänsteman eller kollektivanställd, 

ålder och i vilket livsskede individen är i. Socialt stöd bedöms ha störst betydelse för att 

attrahera arbetstagare; när arbetstagaren väl är del i organisationen är det andra faktorer 

som väger tyngre. Organisationer som erbjuder socialt stöd som förmåner ses som attraktiva 

vare sig förmånerna nyttjas eller ej. 

Värt att notera är att samtliga deltagare betonar flexibilitetens och frihet under ansvars 

betydelse. Ändå påtalar vissa av dem att de inte nyttjar förmåner, att övriga arbetstagare inte 

nyttjar dem eller att förmåner inte har så stor betydelse eller inte efterfrågas. Deltagarna 

relaterar i det avseendet till förmåner som friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. En möjlig 

förklaring till det skulle kunna vara att deltagarna inte ser flexibilitet och frihet under ansvar 

som förmåner förrän jag frågar om det i intervjuerna och benämner dem som just det. 

Organisationers geografiska läge betraktas som en påverkande faktor för organisationers 

attraktivitet och för arbetstagares balans mellan arbets- och privatliv. Det motsägelsefulla i 

dess betydelse påtalas av en deltagare med utgångspunkt i att organisationer idag alltmer 

erbjuder möjligheten att arbeta hemifrån.  

7.2 Ett systemteoretiskt perspektiv 

Det systemteoretiska perspektiv som resultatet analyserats ur bedöms som relevant då 

Öquist (2008) menar att systemteori lämpar sig väl för att förstå och styra organisationer då 

perspektivet fokuserar utveckling och förändring och samtidigt ser helheter och 

sammanhang. Det är i samspelet mellan systemets olika delar som förklaringar och lösningar 

finns (Öquist, 2018). Öquist (2018) påtalar betydelsen av tydliga och bevarade gränser inom 

och mellan systemet och dess omvärld. Det är ledarskapets uppgift att sätta upp och 

vidmakthålla systemets gränsvillkor vilket handlar om en verksamhets huvudsaklig uppgift, 

där en del rör arbetstagarnas arbetslivsvillkor. Ledarskapet ansvarar även för övergångarna 

inom och mellan system och omvärld, de så kallade gränssnitten (a.a.). 

Analysen av studiens resultat visar hur viktigt det är att betrakta både individ och 

organisation i hela de sammanhang där de ingår. Förklaring till och lösning av problem går 

inte att finna när delen betraktas isolerat och därför måste hänsyn tas till övriga delar i 

systemet och även dess omvärld med omgivande andra system. Det handlar inte om en 

helhet eller ett system som bör beaktas utan flera. Analysen visar även på komplexiteten i 

såväl individens möjligheter att nå balans mellan arbets- och privatliv som organisationers 

kompetensförsörjningsarbete för att göra sig attraktiva för arbetstagare och dessutom främja 

utveckling. Det framgår i analysen att en bidragande faktor i dessa processer kan vara socialt 

stöd men att det dessutom är andra faktorer som spelar in, till exempel närstående personer, 

ledarskap och geografiskt läge. Därmed finns det anledning att anta att förutom relationen 

mellan individens arbets- och privatliv och förhållandet mellan privatlivets olika delar 

påverkar därutöver faktorer som exempelvis ekonomiska och politiska på nationell och global 

nivå möjligheten till balans. Organisationer bör betraktas med utgångspunkt i det egna 

systemet och de övriga system som den interagerar med såsom exempelvis andra 

organisationer och aktörer, lagar och regler, samhällsklimatet och det världsekonomiska 

läget för att förklara och lösa kompetensförsörjningsproblem. 
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7.3 Resultat i relation till tidigare forskning 

Tidigare forskning påtalar att ett konfliktförhållande kan finnas mellan individers arbets- och 

privatliv. Livsområdena konkurrerar om individens tillgängliga tid med oförenliga krav vilket 

kan resultera i ohälsa, lägre arbetstillfredsställelse eller i värsta fall utbrändhet (Adams et al., 

1996). Att hitta balans mellan arbets- och privatliv kan vara en utmaning för individen (Khan 

& Agha, 2013). Ett annat perspektiv lyfter möjligheten att de två livsområdena har en 

inbördes positiv ömsesidig förstärkande effekt (Koubova & Buchko, 2013). Deltagarna i 

denna studie uppger överlag att de har balans mellan arbets- och privatliv. Deltagaren som 

inte anser sig ha fullständig balans påtalar det egna ansvaret för balansen och understryker 

att möjligheten erbjuds av arbetsgivaren. Detta bekräftar båda perspektivens giltighet och 

belyser det individuella i chanser till och uppfattningen om egen balans i livet.  

Enligt Adams et al. (1996) bedöms emotionellt och instrumentellt stöd som de vanligaste 

formerna av socialt stöd. Flexibilitet och frihet under ansvar uppfattas av aktuell studies 

deltagare som uppskattat socialt stöd från arbetsgivarens sida och utgör instrumentellt och 

emotionellt socialt stöd. Vilket bekräftar tidigare forskning. Studiens resultat visar emellertid 

att även informativt och värderande socialt stöd är av betydelse i arbetslivet både för 

arbetstagares välmående och balans mellan arbets- och privatliv och för om en arbetsgivare 

ska uppfattas som attraktiv.  

Scandura och Lankau (1997) anger att organisationer sedan länge arbetar med att införa 

familjevänliga lösningar och förmåner för att underlätta eventuella konflikter mellan 

arbetstagares arbets- och privatliv. Åtgärderna bidrar till en positiv attityd till arbetsgivaren 

från arbetstagarens sida. Själva vetskapen om att arbetsgivaren erbjuder dessa lösningar och 

förmåner var det som bidrog till uppfattningen om en familjevänlig organisationskultur, 

oavsett om förmånerna nyttjades eller ej (a.a.). Detta stämmer överens med resultatet i den 

här studien. Själva vetskapen om att arbetsgivaren erbjuder olika förmåner bidrar till att 

organisationen uppfattas som attraktiv, menar studiens deltagare. Oavsett om förmånerna 

nyttjas eller ej. Dock påtalas här att förmåner kan ha störst betydelse i fasen att attrahera 

potentiella arbetstagare, när dessa väl finns i organisationen bedöms andra faktorer som 

viktigare såsom exempelvis det deltagarna benämner som mjuka värden. Detta går i linje 

med det som Beauregard och Henry (2009) hävdar om att just rekrytering gynnas av work-

life balance insatser. Att jämföras med det Khan och Agha (2013) skriver om att 

organisationer använder olika work-life balance program för att såväl anställa, utveckla som 

att behålla personal. 

Pollitt (hämtat i Khan och Agha, 2013) redogör för att olika flexibla lösningar som exempelvis 

flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån resulterat i positiva utfall vilket även 

denna studies resultat bekräftar. Flexibilitet och frihet under ansvar är förmåner som 

värderas högt av deltagarna. Enligt Khan och Agha (2013) bör organisationer införa work-life 

balance insatser i hela organisationen och det bör vara del av samtliga strategier och mål för 

att generera organisationers produktivitet och konkurrenskraft. Ledarskapets betydelse lyfts 

också beträffande bland annat betydelsen av information och uppföljning (a.a.) vilket även 

det bekräftas av denna studies resultat. Ledarskapets betydelse för arbetstagarens balans 

mellan arbets- och privatliv och en organisations attraktivitet framhävs av studiens samtliga 
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deltagare. Beträffande tydlighet, information, uppföljning, möjlighet till arbetstagarens 

delaktighet, mjuka värdens betydelse förmedlade från arbetsgivare till arbetstagare och 

organisationens värderingar. 

Aktuell studie visar på närstående personers påverkan på deltagarnas balans mellan arbets- 

och privatliv vilket även lyfts av Koubova och Buchko (2013). Tillfredsställelse i privatlivet ses 

påverka arbetslivet positivt vilket kan möjliggöra generell nöjdhet med livet. Känslor 

relaterade till olika livsområden påverkar alltid individen, men händelser i privatlivet 

bedöms utlösa starkare känslor jämfört med andra livsområden och därför bedöms 

privatlivet ha störst inverkan (a.a.). Detta bekräftas av deltagarnas uttryck för önskan om tid 

tillsammans med sina barn som orsak till efterfrågad flexibilitet i arbetet, eller att förståelse 

från arbetsgivaren uppskattas beträffande behovet att som arbetstagare vara hemma med 

sjuka barn ibland. Livspartners betydelse för balans mellan arbets- och privatliv betonas av 

deltagarna och stämmer även det överens med denna del av tidigare forskning. Dock nämns i 

denna studie även medarbetare som betydelsefulla, vilka kan anses höra till arbetslivet. 

Resultatet indikerar att socialt stöd som förmåner utöver lön skulle kunna bli en del av 

lösningen på den kompetensbrist som idag råder inom vissa branscher i Sverige. Genom att 

erbjuda något utöver det ordinära tros organisationer kunna locka och attrahera 

arbetstagare. Detta bör ställas i relation till det som Beauregard och Henry (2009) skriver om 

att de positiva utfall som iakttagits beträffande organisationers resultat i relation till erbjudna 

förmåner med avsikt att underlätta arbetstagare balans mellan arbets- och privatliv inte 

nödvändigtvis kan härledas till minskad konflikt mellan arbetstagarens livsområden. Det kan 

istället röra sig om exempelvis kostnadsbesparingar och sociala utbytesprocesser som 

effekter av insatserna. 

Individuellt anpassade förmåner utifrån livssituation, generation, position och befattning 

anses av studiens deltagare som betydelsefulla för att bidra till arbetstagares balans mellan 

arbets- och privatliv och organisationers attraktivitet. Det stämmer väl överens med det 

Beauregard och Henry (2009) lyfter angående vikten av att anpassa work-life balance 

insatser efter arbetstagarnas behov för att få optimal effekt av insatserna. Individer har olika 

uppfattning om vad som är balans och insatserna har varierande effekt för olika individer 

(a.a.). Individer prioriterar dessutom olika beträffande sina livsområden enligt Allvin et al. 

(2006). Därför är det motiverat att inte bara erbjuda förmåner utan att också följa upp 

användningen av dessa, vilket Beauregard och Henry inte uppfattar görs idag, något som 

även tas upp som viktigt av deltagarna i aktuell studie.  

Deltidsarbete och förkortad arbetstid lyfts i tidigare forskning som möjliggörare av balans 

mellan arbets- och privatliv (Khan & Agha, 2013; Scandura & Lankau, 1997) och Politt 

(hämtat i Khan & Agha, 2013) visar på framgång vid tillämpning av de faktorerna. 

Anmärkningsvärt är dock att varken deltidsarbete eller förkortad arbetstid nämns som 

efterfrågat eller önskat av deltagarna i den här studien. 

7.4 Metodreflektion 

Metod kan betraktas som val av vägen till målet och ska därför väljas med utgångspunkt i en 

studies syfte och vad som avses att undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom 
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studiens syfte var att undersöka hur deltagarna betraktar betydelsen av socialt stöd för 

organisationers kompetensförsörjningsarbete valdes semistrukturerade intervjuer som 

metod.  

Metodens fördelar är enligt Bryman (2011) att den lämpar sig väl för att ta reda på 

människors åsikter och intryck, att möjligheten finns att ställa följdfrågor relaterat till det 

deltagaren berättar och att anpassa ordningsföljden på teman och frågeställningar. En annan 

fördel är att den påverkan som kan ske genom exempelvis observationer och därmed negativt 

inverka på deltagarens livssituation kan undvikas (a.a.). Dock finns en egen medvetenhet om 

att när ett ämne fokuseras, när och hur frågor ställs till en individ om dennes livssituation 

kan det påverka tankar och uppfattning om individens egna livssituation.  

Bryman (2011) anger att en nackdel med metoden kan vara att transkribering och analys av 

de inspelade intervjuerna är ett omfattande och tidskrävande arbete. Med hänsyn till 

studiens tidsomfattning valdes fem deltagare ut. Antalet bestämdes därmed inte utifrån det 

Bryman beskriver som kriterium för teoretisk mättnad, att undersökaren gör intervjuer fram 

till dess att tillräckligt med material genererats för att besvara frågeställningen. I det fallet 

hade en bedömning kunnat göras av behovet av fler intervjuer för att bättre besvara 

forskningsfrågorna. Med hänsyn till studiens begränsade tidsomfattning eftersträvades inte 

mättnad. Efter att intervjuerna genomförts och data bearbetats gjordes dock bedömningen 

att materialet var tillräckligt för att kunna besvara frågeställningarna.  

Det empiriska materialet har strukturerats två gånger för resultatpresentation. Under 

bearbetningsfasen ordnades det initialt efter de tre teman som intervjuguiden upprättats 

efter. Dessa teman motsvarar studiens frågeställningar. Efter den första struktureringen 

kunde en bedömning göras att materialet skulle kunna besvara frågeställningarna och 

resultatet presenterades utifrån de tre temana. Dock förekom upprepningar i resultatet och 

av detta skäl ordnades materialet i stället utifrån de gemensamma kategorier som 

identifierats. Resultatet har slutligen presenterats utifrån den senare struktureringen av det 

empiriska materialet.  

Anspråk görs här inte på hög grad av generaliserbarhet. Avsikten är att bidra med ytterligare 

kunskap till området. Denscombe (2016) menar emellertid att frågan om generaliserbarhet 

är rimlig att ställa beträffande ett resultat som baseras på ett litet antal intervjuer. Jag menar 

att vissa generaliseringar är möjliga beträffande individer och organisationer i kontexten 

arbetslivet i samtida kulturer liknande den svenska. Det är min uppfattning att resultatet går 

att överföra om en förståelse finns för den individuella variationen i människors betraktande 

av sina egna liv. Med utgångspunkt i Kvale och Brinkmann (2014) är jag medveten om att 

deltagarna och jag tillsammans skapat resultat och inser möjligheten att samspelet mellan 

andra deltagare och intervjuare hade kunnat generera andra resultat. Medvetenheten finns 

därtill om det Denscombe skriver om att de data som framkommit i en studie utgör en 

illustration av det samspelet, inte bevis. 

En begränsning skulle kunna anses vara intervjufrågornas utformning som kan uppfattas ha 

ett på förhand definierat perspektiv. Vissa av frågorna kan ses förutsätta att 

intervjudeltagarna upplever att de saknar balans, eller i varje fall att de skulle önska en bättre 

balans i tillvaron. Dock var detta inte intentionen. Det som eftersträvades i samband med 
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utformningen av frågorna var att ge deltagarna möjlighet att formulera och uttrycka vad som 

skulle kunna underlätta och leda till ett ännu bättre tillstånd med ytterligare balans mellan 

arbets- och privatliv. I enlighet med det som tidigare forskning belyser om att det dels är 

individuellt vad som uppfattas som balans, dels att vissa personer faktiskt anser sig ha balans 

i livet. Inte alla upplever att dagens moderna arbetsliv definierat av Allvin et al. (2006) är 

något negativt med sin flexibilitet och föränderlighet.  

Det faktum att begreppet socialt stöd är obekant för många och ofta förknippas med socialt 

arbete eller hjälpinsatser till människor i kris eller nöd skulle kunna ses som en begränsning. 

Emellertid insåg jag efter den andra pilotintervjun behovet att vid varje intervjumöte inleda 

med en kortfattad information om socialt stöd. Troligtvis hjälpte det deltagarna att relatera 

begreppets betydelse till egna kunskaper och erfarenheter inom de ämnen/områden som 

intervjuns frågor rörde sig inom. 

Kvale och Brinkmann (2014) påtalar betydelsen av forskarens roll för en studies kvalitet och 

för det etiska ansvarstagandet. Ett etiskt förhållningssätt ställer krav utöver teoretisk 

kunskap på forskarens förmåga till empati samt bibehållen integritet med en känsla för vad 

som är moraliskt ansvar. Jag inser att jag som intervjuare har påverkat. Dels genom studiens 

ämne och dels genom valda teman och frågeställningar för intervjuerna. Avsikten var inte att 

förändra deltagarnas syn på sin tillvaro. Men jag inser att när jag ställde frågor så ledde det 

till att deltagarna funderade över sin livssituation, möjligen både under och efter 

intervjuerna. Under hela studiens gång har medvetenheten funnits om att mitt etiska 

förhållningssätt måste vara lyhört och ödmjukt med respekt för de individer jag kommer att 

möta. Jag har under hela arbetets gång försökt förmedla en förståelse för att det som 

deltagarna ger uttryck för kan vara av känslig karaktär då de har delgett mig något som berör 

dem själva och deras liv. 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Ett systemteoretiskt perspektiv på individers privatliv och organisationers verksamhet och 

kompetensförsörjningsarbete kan bidra till förståelsen att varken individ eller organisation 

kan eller bör betraktas isolerat. Det bidrar också till förståelse för vikten av tydliga och 

bevarade gränser inom och mellan systemet och dess omvärld. Hänsyn måste tas till hela det 

sammanhang där individ och organisation ingår. Förståelse bör finnas för att individ likväl 

som organisation ingår i flera sammanhang, eller är del i flera olika system och att alla dessa 

får konsekvenser för individens och organisationens möjligheter och handlingsutrymme. 

Som del i en helhet påverkar individen och organisationen men blir också påverkad. Om 

hänsyn tas till strukturer, där delar och system interagerar kan en förståelse nås för att det 

som inte fungerar tillfredsställande beträffande exempelvis kompetensförsörjningsarbete i en 

tid av kompetensbrist varken kan härledas endast till individen eller organisationen. Det är 

ett resultat av samverkande processer utöver enbart den enskilda individens eller 

organisationens påverkan. Därför föreslås fortsatt forskning beträffande organisationers 

framgång i de fall ett systemteoretiskt perspektiv tillämpas för ledarskapet. Det vore 

intressant att följa vilka konsekvenser ett sådant ledarskap får på individ- organisations- och 

samhällsnivå.  
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Fortsatt forskning föreslås även beträffande individuella anpassningar av socialt stöd som 

förmåner utöver lön från arbetsgivare till arbetstagare. Detta eftersom det framkommit i 

studien att uppfattningen om vad som är balans mellan arbets- och privatliv är individuell 

och därmed också uppfattningen om vilka förmåner och vilket stöd som bedöms som 

efterfrågat och uppskattat. Det finns anledning med utgångspunkt i aktuell studie att anta att 

rätt förmåner kan vara en bidragande faktor i organisationers framgångsrika arbete med 

kompetensförsörjning samtidigt som det bidrar till en hälsosam balans mellan arbets- och 

privatliv på individnivå. Exempelvis föreslås förkortad arbetstid i tidigare forskning som 

förmån till arbetstagare för att främja deras balans. Det är dock inget som framkommer i 

denna studie. Likväl vore det en relevant aspekt att undersöka vidare som möjlig individuell 

anpassning av förmåner. Både beträffande arbetstagares uppfattning om och utfallet av en 

sådan typ av förmån.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att göra liknande studier som denna men i större 

omfattning. Fler personer behöver intervjuas för att få en mer komplett bild. Samtidigt är 

uppfattning om vad som är balans, vad som är en attraktiv arbetsgivare i allra högsta grad 

subjektivt låter denna studies material förstå. Men, om ett större antal tillfrågas finns ändå 

möjlighet till en bredare förståelse. Något som skulle kunna användas av organisationer för 

att förstå och skapa hälsosamma klimat på arbetsplatser. Flexibilitet och frihet under ansvar 

kan med utgångspunkt i vad som framkommit här ses eftersträvansvärt. Troligen finns inte 

en mall som passar alla i dessa frågor. Med en högre grad av öppenhet ökar chanserna för 

organisationer till att möta arbetstagares olika behov. Istället för att som arbetsgivare tala om 

vad som erbjuds i form av olika stöd såsom förmåner utöver lön kanske arbetstagaren ska 

tillfrågas om vad denna anser sig behöva för att nå önskad hälsosam balans vilket i sin tur 

skulle gynna organisationers konkurrenskraft. Förslagsvis kan en utökad studie med 

personliga intervjuer sedan utvidgas till att bli en mer omfattande enkätundersökning där ett 

stort antal individer skulle kunna lämna sina synpunkter i ämnet. Intervjuundersökningar av 

det här slaget kan ligga till grund för utformning av relevanta enkätfrågor.  

7.6 Slutsatser 

En slutsats av den här studiens resultat är att frågan vem som tjänar på flexibiliteten och 

frihet under ansvar egentligen, är berättigad. Är det arbetstagaren eller arbetsgivaren? 

Resultatet visar att det ofta för med sig att arbetstagarna arbetar lite för mycket, tar med sig 

arbetet hem, lever med arbetet och arbetar på kvällen. Är det egentligen arbetstagaren som 

tjänar på det? Trots att det är arbetstagaren som efterfrågar flexibilitet och frihet under 

ansvar så indikerar resultaten att det i slutänden kan vara arbetsgivaren som tjänar på det i 

form av att arbetstagaren arbetar mer utan extra ersättning under de flexibla 

arbetslivsvillkoren. När ingen rapporteringsskyldighet finns beträffande arbetade timmar, 

vem kontrollerar att inte arbetstagarnas arbetstid blir för låg eller som den här studien 

indikerar för hög? 

Andra faktorer förutom socialt stöd framkom också som betydelsefulla för arbetstagares 

balans mellan arbets- och privatliv och organisationers attraktivitet. Faktorer som påtalades 

som betydande var ledarskap, närstående personer och organisationens geografiska läge. 
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Dessa utgör inte socialt stöd i sig men kan bidra till det. Samtliga former av socialt stöd 

bedömdes som bidragande till balans mellan arbets- och privatliv och organisationers 

attraktivitet, och som viktig del i kompetensförsörjningsarbete. Detta kan jämföras med att 

emotionellt och instrumentellt socialt stöd tas upp som vanligast förekommande i arbetslivet 

enligt tidigare forskning. Detta motiverar för organisationers ledningar att tänka annorlunda 

beträffande arbetet med att attrahera och behålla personal. En av deltagarna påtalar att då vi 

idag i Sverige inte har någon arbetslöshet så kommer det att krävas något mer av 

arbetsgivarna än det de gör idag i kompetensförsörjningsarbetet med att attrahera, rekrytera, 

utveckla och behålla arbetstagare. I enlighet med vad som tagits upp under tidigare forskning 

så styrker aktuell studie att det ligger helt i tiden för organisationer att använda socialt stöd i 

kompetensförsörjningsarbete. Men perspektivet måste breddas angående utbudet av socialt 

stöd erbjudet till arbetstagare. Hänsyn bör tas till vad individen önskar och behöver; både 

generationerna som idag befinner sig i arbetslivet och framförallt den kommande 

generationen som är på väg in i arbetslivet.  

Det deltagarna hävdar angående betydelsen av ledarskapet för om en organisation betraktas 

som attraktiv och att mjuka värden bedöms som mest uppskattade, stämmer överens med 

det som lyfts i inledningen om att det inte längre är tjänstebil och bonus som efterfrågas av 

arbetstagare. Deltagarna efterfrågar förutom socialt stöd i form av flexibilitet och frihet under 

ansvar ett ledarskap som bidrar till att arbetstagare känner sig sedda, bekräftade och 

uppskattade. Ett ledarskap kännetecknat av tydlighet, information och arbetstagarnas 

delaktighet med betydelse för arbetstagares välmående och organisationers attraktivitet. Det 

här kan vara något för organisationers ledningsgrupper att ta med sig. Ledarskap och socialt 

stöd kan ses som nära sammanlänkade. Att tänka i de här banorna skulle kunna vara en del i 

lösningen av de problem som härleds till ett samhälle i kontinuerlig förändring med nya 

förutsättningar i arbetslivet påverkande såväl individ som organisation. 
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BILAGA A MISSIVBREV   

Uppsatsarbete om betydelsen av socialt stöd för organisationers 

kompetensförsörjningsarbete 

Jag heter Ann-Louise Kasper Lindbäck och är pedagogikstuderande inom det 
Beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens Högskola i Västerås. I mitt uppsatsarbete 
avser jag att undersöka betydelsen av socialt stöd för balansen mellan arbets- och privatliv 
samt organisationers utveckling och attraktivitet när det gäller kompetensförsörjning.  
 
Undersökningen sker i formen av personliga intervjuer och den beräknade tidsåtgången är en 
timme. Intervjuerna ljudupptas med hjälp av mobiltelefon och jag kommer att föra 
anteckningar. Detta för att undvika felciteringar och annan felaktig återgivning av innehållet i 
intervjupersonernas uttalanden. Därefter transkriberas intervjuerna och Du har möjlighet att ta 
del av transkriberingen av just Din intervju före analys.  
 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen obehörig kan få 
tillgång till det.  
 
Som behöriga till materialet räknas handledare och examinator. 
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Du kan avstå från att svara på frågor och 
närsomhelst avbryta Ditt deltagande. Undersökningen genomförs anonymt så att ingen 
utomstående kan få kännedom om vilka som deltagit. Inga personuppgifter sparas. Insamlat 
material kommer endast att användas i aktuell uppsats. 
 
Intervjuerna är planerade att genomföras under september/oktober 2018. Om Du önskar 
medverka i studien kontaktar Du mig via e-post eller telefon. Du väljer tid och plats för 
intervju. 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Kontaktuppgifter: 
Ann-Louise Kasper Lindbäck  Dan Tedenljung 
Pedagogikstuderande   Handledare. Lektor i pedagogik 
Mälardalens Högskola   Mälardalens Högskola, UKK 
Box 883, 721 23 Västerås  Box 325, 631 05 Eskilstuna 
e-post: alk15001@student.mdh.se e-post: dan.tedenljung@mdh.se 

TEL. 070-522 99 82   TEL. 016-15 32 08 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE 

Inledning/bakgrundsfrågor 

• Berätta lite om dig själv. (bostadsort, yrke/befattning, utbildning, ålder, kön, civilstånd, barn – 
om barn: ålder?) 

o Privat livssituation? 
o Arbetslivssituation? 

 

Tema: Vad kan möjliggöra balans mellan individers privat- och arbetsliv? 

(Undersökningsfråga: Genererar socialt stöd balans mellan arbetstagares privat- och arbetsliv?) 

• Vad kännetecknar balans mellan privatliv och arbetsliv för dig?  
o Hur har det förändrats över tid? 

• Upplever du att du har den balans du önskar mellan privatliv och arbetsliv idag? 
o Om ja – vad bidrar till att du har det? 

 Vad gör arbetsgivaren? 
 Vad gör du själv? 

o Om nej – vad är orsaken till att du inte har det? 
 Vad skulle din arbetsgivare kunna göra för att möjliggöra önskad balans 

mellan ditt privatliv och arbetsliv? 
 Vad skulle du själv kunna göra för att möjliggöra den balans du vill ha 

mellan privatliv och arbetsliv? 
• Vilka andra aktörer och/eller faktorer förutom du själv och din arbetsgivare skulle kunna 

påverka balansen mellan ditt privatliv och arbetsliv?  
• Vilket stöd och/eller vilka förmåner anser du bäst skulle kunna förändra din livssituation i en 

för dig önskad riktning? (Drömförmåner) 
• Har du förmåner utöver lön idag? 

o Om ja – vilka? 
 

Tema: Gör erbjudanden om förmåner organisationer attraktiva? Och leder det till positiv 
utveckling för de organisationerna? 

(Undersökningsfråga: Generar socialt stöd gynnsam utveckling och attraktivitet för 
organisationer?) 

• Vad kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för dig? (drömarbetsgivaren?) 
• På vilket sätt anser eller tror du att arbetsgivare arbetar för att bli och vara attraktiva för 

potentiella och befintliga arbetstagare?  
o Hur skulle arbetsgivare kunna arbeta för att bli och vara attraktiva?) 

• Hur tror du att konkurrenskraften  påverkas hos organisationer som erbjuder förmåner utöver 
lön till potentiella och befintliga arbetstagare jämfört med organisationer som inte gör det? 
Konkurrenskraft: def som förmågan till överlevnad i konkurrensen med andra företag och 
organisationer. 

• Hur betydelsefulla är förmåner utöver lön för valet av arbetsgivare för dig? 
 

Tema: Vad kan underlätta organisationers kompetensförsörjningsarbete?  

(Undersökningsfråga: Socialt stöds betydelse för organisationers kompetensförsörjningsarbete) 
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• Vilka faktorer generellt bedömer du som de mest betydelsefulla för om en arbetsgivare 
uppfattas som attraktiv för arbetstagare? (Exempel: lön, företagets vinst, börsnotering, 
geografiskt läge, bransch, organisations/företagskultur, människosyn, olika former av 
förmåner till anställda, m fl) 

• Hur stor betydelse tror du att tillgång till olika förmåner utöver lön har för hur pass attraktiva 
arbetsgivare är för arbetstagare? (Exempel på förmåner: hushållsnära tjänster såsom 
hemhjälp, personalvårdande förmåner som exempelvis mentorskap, terapi, träning på 
arbetstid, möjlighet att arbeta hemifrån, bonusutbetalning, tjänstebil, vilorum på 
arbetsplatsen, volontärdagar vilket innebär möjlighet att med bibehållen lön utföra 
volontärarbete, hundvänlig arbetsplats, barnpassning och flexibel karriärstege för att 
exempelvis byta arbetsuppgifter) 

• Vilka förmåner bedömer du är de som oftast erbjuds av arbetsgivare till arbetstagare generellt? 
• Vilka förmåner tror eller anser du att arbetstagare oftast efterfrågar eller önskar generellt? 

 

Avslutning 

• Är det något som du skulle vilja tillägga angående det som vi pratat om idag? 
• Har du några frågor? 
• Om jag behöver förtydligande eller komplettering till något av det du berättat om idag; går det 

bra att jag kontaktar dig igen? Vill du i så fall helst bli kontaktad via mail, sms eller telefon? 
• Tackar för medverkan och bidraget till min uppsats!



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


