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Tack 

Jag vill tacka Unionen för hjälp med en kontakt och underlag till uppsatsen. Ett stort tack till 

alla glada, positiva och ärliga respondenter som delade med sig av sina upplevelser så 

öppenhjärtligt. Tack till Minerva för fin bild och formrådgivning. Slutligen vill jag tacka min 

man som bidragit till uppsatsen genom givande diskussioner, nyttiga synpunkter och för 

marktjänst under uppsatstiden. 

Sammanfattning 

Förändringar på arbetsmarknaden gör arbetet mer gränslöst och ökar kraven på arbetstagarna. 

Studier visar på vinster för arbetstagare och företag om arbetstagaren uppnår balans mellan 

arbete och familjeliv, ett sätt att underlätta är genom familjevänliga policies. En undersökning 

genomförd av Unionen visar att tre av fyra tjänstemän väljer att vobba (jobba och vårda sjukt 

barn), vilket suddar ut gränserna mellan arbete och familj. Forskning om flexibilitet, 

företagskultur och könsstrukturer visar hur de påverkar balansen mellan arbete och familjeliv. 

Detta är en kvalitativ studie i form av intervjuer med sju tjänstemän (tre män) som vobbar och 

två chefer (en man). Studien tillför en fördjupad insikt i hur tjänstemän och chefer upplever 

företeelsen vobb och resultaten tyder på att de upplever vobb som positivt för att uppnå balans 

mellan arbete och familjeliv, men med en risk för att uppfattas som ett tvång och skapa en 

gränslöshet där man halvjobbar nästan hela tiden. 

Abstract 

Work gets more seamless and the demand on workers increases because of changes in the 

labour market. Studies show benefits for workers and companies if the employee achieves a 

balance between work and family, a way to facilitate it is family-friendly policies. A study 

done by Unionen shows that three out of four white collar workers choose to vobba (working 

and caring for a sick child), which blurs the boundaries between work and family. Research 

on flexibility, organisational culture and gender structures shows how these aspects affect the 

balance between work and family. This is a study where seven white collar workers (three 

men) that vobbar and two managers (one man) were interviewed. The study adds deeper 

insights into how white collar workers and managers are experiencing vobb and the results 

suggest that they experience vobb as something positive to achieve a balance between work 

and family, but there is a risk of vobb being considered a constraint, creating a lack of 

boundaries where one is working almost all the time. 

Keywords: work-life balance, work-family balance, family friendly policies, organizational 

culture, vobb 
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Bakgrund 

Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar på den svenska arbets-

marknaden. Företagens förutsättningar och krav i en alltmer globaliserad värld där 

förändringstakten är väldigt hög och informationstekniken gör arbetet gränslöst, har lett till 

ökade krav på arbetstagarnas flexibilitet. Det i sin tur har lett till att arbetstagarna i allt större 

utsträckning blivit ansvariga för sitt arbete, sin anställningsbarhet och att själva sätta 

gränserna för arbete och privatliv (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg, 

2006). Det finns en vinst att göra, både för anställda och arbetsgivare om de anställda får 

förutsättningar att uppnå balans mellan arbete-familjeliv. Den anställde mår bättre och 

presterar bättre och företaget uppnår till exempel högre produktivitet, lojalitet och minskad 

frånvaro, visar forskning (McDonald, Guthrie, Badley & Shapespeare-Finch, 2005). Många 

företag erbjuder familjevänliga policies, till exempel flextid och möjlighet att arbeta hemifrån 

som ett sätt att underlätta förutsättningarna för sina anställda att uppnå balans mellan arbete-

familjeliv. Dessa policies blir ett komplement till den lagstiftning som finns på området, till 

exempel rätt till föräldraledighet. En undersökning, gjord av den fackliga organisationen 

Unionen, visar att tre av fyra tjänstemän väljer att jobba och vårda sjukt barn (vobba) 

samtidigt (Unionen, 2012). Detta innebär att gränserna mellan arbete-familjeliv helt suddats 

ut. Undersökningen har skapat en debatt som synts både på tv, i dagspress och i andra 

tidningar. 

Problemområde 

Gränserna mellan arbete och fritid luckras upp allt mer. Regler och rutiner för när, var och hur 

ett arbete ska utföras försvinner mer och mer och individen får ett större ansvar för att både 

sätta och uppnå målen med sitt arbete (Allvin et al., 2006). Dagens människor strävar efter 

balans mellan arbete och familjeliv. Med hänvisning till tidigare nämnd studie kan man ställa 

sig frågor som, är vobb en bra lösning för att få ihop pusslet med arbete och familj och vad är 

det som gör att man väljer att göra det? Vad är det som gör att företag tillåter det? Är 

upplösningen av gränser mellan arbete och fritid bra eller dåligt? Vem gynnas av denna 

utveckling, företaget eller individen?  
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Syfte 

Syftet med studien är att få en mer djupgående insikt i hur enskilda tjänstemän upplever 

behovet av att vobba och varför. Studien ska även undersöka hur några chefer ser på vobbning 

och vad de tror orsakar den. Utgångspunkten för studien är en webbaserad intervju-

undersökning genomförd av Unionen, där 1004 privatanställda tjänstemän, fördelade i 

Sverige, deltog. 

Teori 

Teoriavsnittet börjar med att definiera tre, för uppsatsen, viktiga begrepp, sedan kommer en 

genomgång av begreppet familjevänliga policies. Därefter är avsnittet uppdelat i fem 

huvudteman, - vab, vobb, flexibilitet, företagskultur och könsstrukturer - där de två första 

utgör utgångspunkten för studien och de tre sista teman har varit återkommande i de böcker, 

undersökningar och vetenskapliga artiklar jag tagit del av i min teorigenomgång. Dessa teman 

har visat sig ha påverkan på individens balans mellan arbete och familjeliv. 

Definitioner 

Vab – vård av sjukt barn. 

Vobb – vårda sjukt barn och jobba samtidigt (oberoende av var ersättningen kommer ifrån). 

Balans mellan arbete-familjeliv (work family balance) - balans mellan arbete-familjeliv går 

att ses som ”i vilken utsträckning en individs effektivitet och tillfredsställelse i arbete-

familjerollen är kompatibel med individens prioriteringar i livet vid en given tidpunkt” 

(Kalliath & Brough, 2008, författarens översättning, s 325). Men det går också att ses som 

”avsaknad av konflikt och förekomst av det som underlättar balans, låga nivåer av konflikter 

mellan olika roller (low levels of inter-role conflict) och höga nivåer av det som underlättar 

mellan olika roller (high levels of inter-role facilitation) utgör balans mellan arbete-familjeliv” 

(Kalliath & Brough 2008, författarens översättning, s 325). Kalliath och Brough (2008) har 

gjort en översyn av olika definitioner på begreppet balans mellan arbete och privatliv (där 

också balans mellan arbete-familjeliv ingår), där de själva även föreslår en definition: ”balans 

mellan arbete och privatliv är den individuella perceptionen att arbete och icke-

arbetsaktiviteter är kompatibla och främjar tillväxt i enlighet med individens nuvarande 

livsprioriteringar” (författarens översättning, s 326).  
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Familjevänliga policies 

Familjevänliga policies ger anställda möjlighet till flexibla arbetssätt, till exempel flextid, 

flexledigt, deltid och möjlighet att arbeta hemifrån. (Allard, Haas & Hwang, 2007; McDonald 

et al., 2005; Thornthwaite, 2004). Familjevänliga policies kan underlätta för de anställda att 

uppleva kontroll över arbete och familj och minskar konflikterna mellan arbete-

familjerollerna, vilket leder till minskad stress och bättre hälsa (Allard et al., 2007; McDonald 

et al., 2005). I undersökningen gjord av Thornthwaite (2004) framgår det att många arbetande 

föräldrar uppskattar flextid, mer än att arbeta deltid, därför de själva har möjlighet att styra 

över sin tid, för att få mer tid för familjen. Företag erbjuder i större utsträckning sina 

högutbildade möjligheter till flexibla arbetssätt (Allard et al., 2007; McDonald et al., 2005; 

Thornthwaite, 2004). Närvaro på arbetsplatsen hänger starkt samman med hur engagerad, 

chefer och medarbetare upplever att den anställde är i företaget och arbete på heltid eller näst 

intill heltid synliggör den anställde på arbetsplatsen (Gray, 2002; McDonald et al., 2005).  

Det finns kollektivavtal i Europeiska länder som tillåter anställda att självständigt (autonomt) 

bestämma över förläggningen av sin arbetstid vilket underlättar för balans mellan arbete-

familjeliv (Thornthwaite 2004). Hertel och Wittchen (2010) beskriver jobbegenskapsmodellen 

(Job Characteristics Model) där autonomi anses vara en nödvändig förutsättning för att en 

anställd ska förstå arbetsresultatet och få en känsla av ansvar för utfört arbete. Autonomi är en 

viktig del av modellen, som tillsammans med de andra delarna leder till hög motivation. 

Motivationen leder till hög tillfredsställelse, högkvalitativ prestation, låg frånvaro och få 

uppsägningar. Le Blanc, de Jonge och Schaufeli (2010) ser autonomi och socialt stöd på 

arbetsplatsen som en arbetsresurs som hjälper de anställda att hantera den stress som uppstår 

när kraven på arbetet är höga. Författarna presenterar jobbkrav-resursmodellen (The Job 

Demands-Resources Model) som utgår från att individen påverkas mindre negativt av höga 

krav i arbetet om det finns bra med jobbresurser, till exempel varierade arbetsuppgifter, 

autonomi och socialt stöd på arbetsplatsen (Le Blanc et al., 2010). 

Företag med familjevänliga policies där medarbetare får möjlighet att fortsätta arbeta på heltid 

eller näst intill heltid, trots att de har familj, uppnår bättre finansiella resultat, färre anställda 

slutar och produktiviteten hos företaget är över medelnivå (Gray, 2002). Familjevänliga 

policies, som skapar förutsättningar för att uppnå balans mellan arbete-familjeliv, gynnar 

också företaget genom ökad lojalitet och en positiv attityd hos de anställda gentemot 

företaget. Dessa policies minskar frånvaro, underlättar rekrytering till företaget och minskar 
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kostnader för att anställa och lära upp ny personal (Allvin et al., 2010; Gray 2002; McDonald 

et al., 2005). 

Vab 

Det finns idag tillfällig föräldrapenning som ger ersättning till förälder när man behöver avstå 

från arbete för att vårda sjukt barn. En förälder kan också få ersättningen om den som brukar 

ta hand om barnet är sjukt. I vissa fall kan man även överlåta tillfälliga föräldrapenningen till 

andra än en förälder. (Försäkringskassan, 2011) 

Tillfällig föräldrapenning kan man få när man avstår från arbete för vård av barn när: 

 Barnet är sjukt eller smittat. 

 Ordinarie vårdare är sjuk eller smittad. Ordinarie vårdare är den som brukar ta hand 

om barnet när förälder arbetar, till exempel dagbarnvårdare eller annan förälder. 

 Den andre föräldern behöver följa med ett annat barn i familjen till läkare. 

 Om förälder behöver besöka till exempel barnavårdscentralen eller tandläkaren. 

 Om förälder är hemma när förskola eller skola är stängd. 

Tillfällig föräldrapenning går att ta ut i högst 120 dagar per barn och år. Men efter 60 dagar 

kan man inte få ersättning vid ordinarie vårdares sjukdom eller smitta. Det går att ta ut 

tillfällig föräldrapenning för en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. 

Ersättning vid tillfällig föräldrapenning är knappt 80 procent av den sjukpenningsgrundade 

inkomsten för den som vårdar barnet. (Försäkringskassan, 2011) 

För att få tillfällig föräldrapenning behöver man anmäla det till Försäkringskassan senast 

samma dag som man vill ha ersättning för, därefter skickas en blankett hem till den som gjort 

anmälan. Försäkringskassan skickar också ett ”intyg om ett barns frånvaro” som ska skrivas 

under av till exempel dagis eller skola och sedan skickas till Försäkringskassan. Om barnet är 

sjukt mer än sju dagar behövs ett intyg från läkare eller sjuksköterska från och med den 

åttonde dagen och det gäller även om ordinarie vårdare är sjuk. (Försäkringskassan, 2011) 

Vobb 

Unionens rapport: Tjänstemän i privat sektor om vobbning 

Undersökningen är en webbaserad intervju i Novus Sverigepanel och genomfördes mellan 22 

februari och 6 mars 2012. Deltagarna var 1004 tjänstemän i privat sektor med barn upp till 16 
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år, spridda i Sverige. Novus arbetar med att göra olika undersökningar och deras Sverigepanel 

består av 27 000 aktiva medlemmar (aktiv medlem har svarat på minst en undersökning 

senaste kvartalet). De använder sig av slumpmässigt urval vid sina undersökningar och vid 

databearbetning vägs bland annat kön, ålder och region in. Deras svarsfrekvens ligger kring 

60 %. Rapporten är en sammanfattning av resultaten. (Unionen, 2012) 

I undersökningen visade det sig att ungefär hälften av tjänstemännen vabbade någon gång i 

halvåret eller oftare och att deras partner vabbade något oftare. Av de som är gifta eller 

sammanboende var det sju av tio som angav att de och deras partner försöker turas om att 

vabba och att största anledningen till att de själva vabbar är att deras partner har svårt att vara 

ifrån jobbet. I de fall då deras partner oftare vabbar beror det främst på att det inte blir lika 

stor ekonomisk förlust. Var fjärde kvinnlig tjänsteman svarade att deras partner aldrig 

vabbade. Var femte kvinnlig tjänsteman svarar att de oftast är de som vabbar och var fjärde 

manlig tjänsteman svarade att det är deras partner som oftast vabbar. Den främsta anledningen 

till att de själva vabbar är att deras partner har svårt att vara ifrån jobbet eller inte har någon 

att lämna över arbetet till och nästan lika många angav att de hade ett arbete där de kunde 

arbeta hemifrån. De tjänstemän som svarade att deras partner oftare vabbar anger som främsta 

anledning till detta att det inte blir en lika stor ekonomisk förlust och som andra anledning, att 

man har svårt att vara från jobbet/ingen att lämna över till. Män svarar i högre utsträckning att 

det inte blir lika stor ekonomisk förlust om deras partner vabbar. Svaren visar att nio av tio 

tjänstemän känner att de har stöd av sin chef när de vabbar, men att nästan var tredje 

tjänsteman ofta känner dåligt samvete för att de inte kan vara på jobbet. Ungefär var femte 

kvinnlig tjänsteman svarade att de instämmer helt i att de har dåligt samvete och ungefär var 

fjärde manlig tjänsteman svarade att de inte instämmer alls. De flesta tjänstemän tycker att 

barnen klarar sig själva vid sjukdom när de är 13-16 år gamla. (Unionen, 2012) 

Enligt undersökningens resultat är det tre av fyra tjänstemän som vobbar, det vill säga jobbar 

och vårdar sjukt barn samtidigt, och av dessa är det en av fem som alltid gör det och en av tre 

som gör det ofta. Tjänstemän i storstad svarar i högre utsträckning att de alltid vobbar och 

tjänstemän i glesbygd att de aldrig vobbar. Sju av tio tjänstemän uppger att de vobbar för att 

de inte har någon att lämna över sitt arbete till, hälften vobbar för att underlätta för sina 

kollegor och var fjärde för att kunder eller klienter förväntar sig det. Var tredje tjänsteman 

skulle helst slippa vobba, var fjärde kvinnliga vobbare instämmer helt i det påståendet och var 

femte manliga vobbare att de inte instämmer alls. (Unionen, 2012) 
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Flexibilitet 

Gränsteori - Border theory  

I sin gränsteori försöker Campell Clark (2000) förklara hur arbete-familjkonflikt kan uppstå. 

Arbete- och familjesfärerna kan antingen vara integrerade eller segmenterade. Hur pass 

integrerade eller segmenterade de två sfärerna är beror på hur flexibla och genomträngliga 

gränserna är. Om gränserna är väldigt flexibla och genomträngliga är de svaga, vilket gör 

sfärerna integrerade. Starka gränser är däremot oflexibla och ogenomträngliga och de två 

sfärerna är segmenterade. Flextid gör gränserna flexibla men också genomträngliga, alltså mer 

integrerade. Om kulturen i familjen och på arbetsplatsen är lika, är gränserna mellan arbete 

och familj svagare, vilket leder till större integration som kan underlätta balans i arbete-

familjeliv. Gränserna mellan arbete och familj bör vara starka om kulturen i familjen och på 

arbetsplatsen är väldigt olika, för att underlätta balans i arbete-familjeliv (Allard et al., 2007). 

Gränslöst arbete 

I boken Gränslöst arbete pekar Allvin et al. (2006) på att den enskilde individen får, i högre 

grad idag, själv ta ansvar för planering och genomförande av sitt arbete, då de tidigare tydliga 

regelverk som fanns på arbetsplatsen har luckrats upp, vilket leder till stor tidspress. Den 

tidigare traditionella uppdelningen av livet i arbete och fritid är inte lika självklar längre. 

Arbetet handlar mer och mer om individens förmåga att vara flexibel och anpassningsbar och 

arbetet blir något av ett personligt utvecklings- eller överlevnadsprojekt, där det gäller att sätta 

sina egna gränser och ställa motkrav. Med otydliga ramar riskerar individen att anstränga sig 

bortom sin förmåga, vilket kan innebära att man i ett första steg arbetar mer inom de formella 

ramarna för arbetet och när det inte räcker går man utanför de formella ramarna. Det finns 

bevis för att de som arbetar hemifrån har en tendens att arbeta mer än vad de egentligen ska 

göra (Gray, 2002). Men det finns gränser för hur mycket vi kan arbeta, lära oss och anpassa 

oss och samtidigt ha ett innehållsrikt socialt liv utanför arbetet. De förändrade arbetsvillkoren 

innebär för vissa en förbättring, som känns utmanande, intressanta och ger energi, men för 

andra upplevs det som försämrade villkor, med mer stress, hets, missnöje med sitt arbete, 

frustration och i värsta fall depression. För många individer blir glappet mellan företagets 

krav och individens upplevda förmåga att leva upp till dem för stor. Därmed blir det en 

ojämlikhet mellan olika arbetstagare (Allvin et al., 2006). Tekniken gör det möjligt att arbeta 

dygnet runt och suddar ut gränserna mellan arbete och fritid när anställda förväntas vara 

tillgängliga hela tiden (Beninger, 2010). Detta gör att anställda kanske behöver stöd för att 
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tydliggöra gränserna mellan arbete och familj istället för policies som stödjer integration av 

dem, menar Kossek, Lewis och Hammer (2009). Vårt förhållande till arbetet bestäms inte 

bara på arbetsplatsen utan också i relation till samhället som helhet, där individualisering och 

föränderlighet råder. Allvin et al. (2006) skriver också att den gemensamma nyttan med 

arbetet har försvunnit, individen står ensam, utan någon gemenskap att luta sig mot.  

Det ökade ansvaret som individen tvingas ta för sitt arbetsliv innebär att det är upp till 

individen själv att särskilja mellan arbete och fritid. (Allvin et al., 20006; Votinius, 2007). Det 

skapar en osäkerhet om var gränserna går. Förhandlingen mellan arbete och familj om var och 

när arbete, respektive familjerelaterade sysslor ska göras blir svårare. (Campbell, 2000). 

Uppluckringen av de traditionella könsrollerna och utvecklingen mot ett delat föräldraskap 

gör att de tidigare så självklara reglerna för vem som ska göra vad, när och hur, saknas och 

det skapar istället en arena för förhandling. Enligt Allvin et al. (2006) är det inte längre lika 

självklart hur familjelivet ska organiseras, vilket blir en källa till osäkerhet och krav. De 

sociala och emotionella kraven som ställs inom familjen blir allt svårare att tillgodose och när 

familjegränserna blivit mer genomsläppliga följer ofta omgivningens krav med individen in i 

familjen (Allvin et al., 2006). Både arbete och familj är två kravfyllda platser. 

Allvin et al. (2006) menar att det finns olika sätt för individer att försöka skapa egna gränser 

mellan arbete och familj Till exempel när arbetsdatorn är igång arbetar man, när barnen gått 

till dagis är det arbete och när partner kommit hem är arbetsdagen slut. Ett annat sätt att skilja 

sfärerna åt är genom de olika tidsekonomier som författaren beskriver, där arbete innebär 

betalt för arbetad tid eller uppnått resultat, och hushållet består av olika obetalda uppgifter. 

När man utför en aktivitet enligt arbetstidens ekonomi då arbetar man och när man slutar tar 

hushållets tidsekonomi över. Det är om aktiviteten är betald eller inte som avgör om det är 

arbete eller inte, inte tiden eller platsen man gör det på. (Allvin et al., 2006) 

Unionens studier – gränslöst arbete 

Jag har tagit del av flera undersökningar framtagna av Unionen sedan 2007 om det gränslösa 

arbetet. Av undersökningarna är fem av dem genomförda som webbintervjuer där ca 1000 

medlemmar i Unionen, spridda över Sverige, svarat på frågorna. En av undersökningarna var i 

form av en enkät utskickad till 8000 medlemmar. Undersökningarna pekar alla i samma 

riktning, trots att de tagits fram olika år, det gränslösa arbetslivet verkar alltså fortsätta. 

(Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011) 
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Undersökningarna visar att många tjänstemän är väldigt nöjda med sitt arbete delvis tack vare 

de flexibla lösningar som arbetet erbjuder, men att fler känner stress och en negativ utveckling 

i arbetet. Tack vare mobiltelefoner, bärbar dator och flextid har fler människor 

förutsättningarna för ett mer gränslöst och flexibelt arbete. Gränserna för när tjänstemannen 

kan arbeta har suddats ut och den tidigare ganska fasta formen på arbetsplatsen har blivit mer 

informell och tillfällig i sin struktur. Tjänstemännen har ofta oklara direktiv om vad de ska 

göra, vilket gör att de själva får definiera när de ska vara klara med sina uppgifter och vilka 

arbetsuppgifterna är. Fler och fler medarbetare förväntas vara självgående, ha initiativ- och 

handlingskraft och ska utveckla sin kompetens, vilket gör att fram- och motgång är starkt 

kopplat till individens egna initiativ. Kompetenskraven ökar, men tjänstemännen känner att 

det finns mindre tid för reflektion och lärande. (Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011)  

Undersökningarna visar att män i större utsträckning arbetar gränslöst, vilket Unionen tror kan 

bero på att de har en större möjlighet att göra det. Traditionellt tar kvinnor ett större ansvar för 

obetalt hemarbete och har inte samma möjligheter att arbeta lika mycket på fritiden som män. 

Många tjänstemän har genom modern teknik möjlighet att vara tillgängliga, vilket gör att 

arbetstid och fritid flyter ihop. Denna gränslöshet ger frihet, där tjänstemannen själv får 

bestämma över sin tid och vilka mål som ska uppnås och kan uppfattas stimulerande och 

utvecklande. Men om tjänstemannen inte vet hur mycket arbete som bedöms som tillräckligt, 

så kan arbetsdagen bli nästan hur lång som helst och om man inte får någon feedback på sitt 

arbete kan det samtidigt kännas stressande. För många kan det bli svårt att koppla bort jobbet. 

Balans mellan arbete och privatliv är viktigt; vissa företag väljer därför att erbjuda till 

exempel städhjälp och barnpassning till sina medarbetare. Detta kan också vara ett sätt att få 

behålla ”rätt” personal. Det gränslösa arbetet kommer sannolikt bli än mer gränslöst. 

(Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011) 

Negativa effekter av flexibla arbetssätt 

Både kvinnor och män uppfattar att de delvis väljer bort likvärdiga möjligheter till utbildning 

och karriärutveckling, jämfört med andra anställda, då de går ner i tid eller minskar sin 

närvaro på arbetsplatsen (Gray, 2002; McDonald et al., 2005; Thornthwaite, 2004). Då fler 

kvinnor än män arbetar deltid blir kvinnorna i större utsträckning lidande av minskade 

möjligheter till karriärutveckling på arbetsplatsen (McDonald et al., 2005; Votinius, 2007). 

Högutbildade kvinnor i karriären upplever en högre nivå av konflikt mellan arbete-familjeliv 

oavsett om de arbetar deltid eller heltid. På grund av försämrade karriärmöjligheter väljer få 
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män att arbeta deltid och de upplever att det är svårare att ta del av familjevänliga policies då 

de ser sig som familjeförsörjare (Thornthwaite, 2004). En undersökning visar att svenska 

pappor som tar stort ansvar för omsorg av barn känner mer stress än andra pappor och mer än 

hälften av de tillfrågade papporna upplever konflikt mellan arbete-familjeliv trots flexibelt 

arbete (Allard et al., 2007). När det inte finns familjevänliga policies att tillgå, visar det sig bli 

allt mer vanligt att de som har barn väljer att ta en tjänst som kräver mindre arbete, avstår från 

ökat ansvar på arbetet eller avstår befordran. Det gällde även en fjärdedel av de svenska 

männen i undersökningen. (Thornthwaite, 2004). 

Individualisering 

Många företag och organisationer kämpar för att locka och behålla medarbetare som har en 

viktig kompentens. Kärnfrågan handlar om hur man kan utforma organisationer och jobb för 

att möta individens behov. Ett sätt att göra det är att individualisera medarbetarens 

arbetssituation, till exempel genom att se över jobbets utformning, ledarskapet, förmåner och 

balans mellan arbete och fritid menar Lawler och Finegold (2000). Då individer är väldigt 

olika varandra i fråga om vad de vill ha ut av sitt jobb och vad de har för förmågor, så är det 

inte troligt att det finns ett perfekt sätt att bemöta alla, därför fungerar inte ett standardiserat 

tillvägagångssätt. Det finns flera problem med en individualisering, den mest självklara är 

problemet med att hantera ett arbetssystem där kontrakten för många medarbetare är så 

specifika att de behöver hanteras individuellt. (Lawler & Finegold, 2000) 

Företagskultur 

Kultur är något som växer fram och kännetecknar en större grupp av människor, deras 

tankesätt och värderingar, menar författaren Alvesson (2007). Olika grupper skapar olika 

kulturer och kulturen är svår att förändra då människor håller fast vid sina värderingar. Kultur 

kan också definieras på följande sätt (Alvesson, 2007): 

 ”I ett myller av arbetsuppgifter, aktiviteter, processer, människor 

 och relationer, utgör en gemensam kultur – ett gemensamt  

 tolkningsuniversum – en viktig motvikt mot fragmentering och är 

 därmed en central beståndsdel i kollektivt handlande.” (s. 187) 

Organisationskulturens former  

Språket skapar och återskapar en viss kultur, det ger saker och ting en mening och fungerar 

som ett sätt att tydliggöra och befästa värderingar och föreställningar, till exempel i form av 
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historier som förmedlar värderingar och tankesätt som ger en vägledning i hur man bör agera. 

Även handlingar, framförallt allt chefers handlingar ger vägledning om vad som anses vara de 

rätta värderingarna, till exempel på möten där man följer ett visst mönster i vem som gör och 

säger vad. Makt är en central del av kulturen och har en stark koppling till ledarskap och 

handlar, enligt Alvesson (2007), om att påverka människor att tycka och tänka utifrån vissa 

föreställningar om hur verkligheten ser ut, i syfte att skapa ett beteende som förhoppningsvis 

är effektivt och gynnsamt för företaget. Detta skulle kunna liknas vid så kallad normativ 

styrning. (Alvesson, 2007) 

I företag och organisationer finns olika grupper som har olika intressen och värderingar, till 

exempel chefer och småbarnsföräldrar, och mellan dessa kan det förekomma strider om hur 

verkligheten ska tolkas. Ett sätt för ledningen att försöka styra sina anställda kan vara genom 

att betona vikten av att ha en karriär och prioritera arbetet. Kultur skapas dock i en 

växelverkan mellan organisationsmedlemmarna som på olika sätt har ett visst inflytande på 

organisationens värderingar. (Alvesson, 2007) 

Forskning om företagskulturens påverkan på balans mellan arbete och familjeliv pekar på att 

de flesta företagskulturer fortfarande präglas av institutionaliserade förväntningar som ser 

arbete och familj som separata sfärer. I boken Gränslöst arbete beskriver Allvin et al. (2006) 

flera modeller som togs upp tidigt inom forskning som tittade på hur arbete och familj 

påverkade varandra. Enligt segmenteringsmodellen existerar arbete och familj parallellt utan 

någon inbördes påverkan (Allvin et al., 2006; Frone, 2003), där arbete står för de materiella 

behoven och familjen för de emotionella behoven. Den kulturen värderar arbetet högre än 

familjen, definierar hög närvaro som engagemang och bygger bilden av mannen som 

familjeförsörjaren och kvinnan som omvårdnadsgivaren. Dessa institutionaliserade 

förväntningar försvårar anställdas möjligheter att uppnå balans mellan arbete och familjeliv, 

ökar negativ överspridning och ökar konflikten mellan arbetet och familjen för både kvinnor 

och män (Allard, Haas & Hwang, 2011; Lewis, 1997; Kossek et al., 2009; Mennino, Rubin & 

Brayfield, 2005). Allvin et al. (2006) och Frone (2003) nämner också överspridningsmodellen 

som handlar om att problemen i en sfär färgar av sig på den andra, och att gränserna mellan 

olika sfärer är genomsläppliga. Det innebär att till exempel attityder och erfarenheter från 

arbetet kan påverka familjen och i längden påverka hur livet kommer att utforma sig.  

Resultaten från studierna visar även att långa arbetsdagar orsakar negativ överspridning och 

ökar konflikt mellan arbete-familj för både kvinnor och män samt att män upplevde att 
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flexibilitet på arbetsplatsen, för att ägna sig åt någon familjeaktivitet en kort stund under 

dagen, minskade överspridning och konflikt mellan familj-arbete. (Allard et al., 2011; 

Mennino et al., 2005)  

Enligt konfliktmodellen har varje individ en viss tid och energi att tillgå och det måste de 

olika sfärerna i livet samsas om. Det innebär att om kraven är höga i alla sfärer och om en 

omfördelning inte är möjlig så skapar det konflikt mellan sfärerna och en rollöverbelastning 

uppstår (Allvin et al., 2006). Studier gjorda av Mennino et al. (2005) och Allard et al. (2011) 

visar att tidspress, övertid och hög arbetsbelastning är de största orsakerna till negativ 

överspridning och konflikt mellan arbetet och familjen, både för kvinnor och för män. Även 

för lite autonomi påverkar överspridning negativt.  

I studierna konstaterar författarna att en familjevänlig arbetsplatskultur ökar möjligheten att 

uppnå balans mellan arbete och familjeliv samt en ökad jämställdhet (Allard et al., 2011; 

Mennino et al., 2005). Mennino et al. (2005) kommer även fram till att familjevänliga policies 

inte minskar överspridning mellan arbete och familj, varken för kvinnor eller för män, om inte 

de normativa förväntningarna, till exempel bilden av mannen som familjeförsörjare och 

arbetare och kvinnan som omvårdnadsgivare, i organisationen förändras. 

Som jag tidigare nämnt har kulturen hos ett företag stor betydelse då den påverkar i vilken 

utsträckning de anställda upplever att de har en faktisk möjlighet att ta del av de flexibla 

arbetssätt som företaget erbjuder. Om den anställde känner att karriären blir lidande av att den 

tar del av det som företagets familjevänliga policy erbjuder, känns det inte som en förmån. 

(Allard et al., 2007; Gray, 2002; Thornthwaite, 2004). En företagskultur som förespråkar 

långa arbetsdagar leder lätt till att de anställda som vill ha en karriär i företaget visar sitt 

engagemang genom att vara mycket närvarande. Detsamma gäller för arbetsplatser där arbete 

och familj ses som två separata delar, där arbete sker en viss tid på plats på företaget (Allard 

et al., 2007).  

Familjekulturen påverkar förutsättningarna för att uppnå balans mellan arbete-familjeliv. 

Heterosexuella familjer i Sverige organiserar sina familjeliv på tre olika sätt; det traditionella, 

där mannens arbete prioriteras och kvinnan sköter hushållsarbetet, eller familjer där båda 

föräldrar arbetar men kvinnan tar ett större ansvar för hushållsarbete samt jämställda familjer, 

där båda arbetar och delar lika på hushållsarbetet (Allard et al., 2007). Allard et al. (2007) 

hänvisar i sin studie, till en annan studie där det visade sig att de som hade en traditionell 
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uppdelning upplevde minst arbete-familjekonflikt och män som var mer engagerade i vård av 

barn kände större stress. Men författarnas egen studie visade att de manliga chefer som är 

jämställda med sina fruar, har mindre arbete-familjekonflikter och utnyttjar flexibla 

arbetslösningar på arbetet i större utsträckning. 

Könsstrukturer 

Könets sociala konstruktion. 

Socialt kön skapas genom vårt agerande och vår tolkning av omvärlden, vilka i sin tur 

påverkas av vår historia och vår kulturella kontext. Det finns föreställningar och värderingar 

som vi mer eller mindre växt upp med genom en socialisation där flickor och pojkar utvecklar 

ett passande förhållningssätt utifrån att de lär sig vad som är naturligt för könet. Våra 

värderingar och tankesätt har en makt över oss, då vi gör det som anses vara mest lämpligt för 

kvinnor eller män. Mannen som norm i samhället, gör kvinnor till avvikare som ska 

underordna sig männen (Beninger, 2010; Billing & Lundholm, 2007). Det har visat sig att 

kvinnor känner dåligt samvete när de kombinerar arbete och familj på grund av den press de 

känner från samhället om att vara den perfekta modern. De upplevde att balans mellan arbete 

och fritid var att slippa känna skuld (Beninger, 2010). 

Kön-som-variabel-perspektivet inom organisationsforskningen pekar på att problemet är att 

kvinnor inte förväntas ha vad som krävs för att klara av en hög position på ett företag, att det 

finns organisationsstrukturer som försvårar arbetslivet för kvinnor och att kvinnor ofta saknar 

stöd från sin omgivning och därför väljer bort chefsjobb. (Billing & Lundholm, 2007) 

Billing och Lundholm (2007) skriver om en "könad" organisation och menar då hur 

manligt/maskulint och kvinnligt/feminint finns inbyggt i arbetssätt och strukturer på 

arbetsplatser. Det kan bland annat visa sig genom att maskulina föreställningar styr och de 

feminina förminskas eller osynliggörs. Ett exempel är när egenskaper hos en organisation 

eller ett arbete signalerar att det är bättre lämpat för ett specifikt kön.  

Det rättsliga regelverk som syftar till att ge arbetstagare möjlighet att förena förvärvsarbete 

med föräldraskap har skapats och tillämpas i en social kontext där det finns könsbundna 

föreställningar om arbetstagare och föräldrar. Det råder en konflikt mellan olika normer som 

grundar sig i olika uppfattningar om mannen och kvinnan som föräldrar och arbetstagare, 

samt hur stor plats föräldrarollen får ta i arbetslivet. Mannen är norm för vad som är normalt i 

dagens arbetsliv. Politiken och den allmänna opinionen är positiva till att arbete står tillbaka i 
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samband med föräldraskap, men samhällsvetenskaplig forskning visar att barnafödande och 

föräldraledighet ofta påverkar löne- och karriärutvecklingen negativt. En vårdande förälder 

riskerar, trots regelverk, ändå att betraktas som en sämre arbetstagare, än de som inte låter 

föräldraskapet inkräkta på arbetslivet. (Voitinius, 2007) 

Faktorer av central betydelse i denna konflikt är uppfattningen att föräldraskapet i första hand 

är kvinnans angelägenhet, samt att arbetsgivarens marknadsorienterade intresse knappt går att 

förena med arbetstagarens föräldraintresse. Arbetstagaren förväntas ofta vara mer 

anpassningsbar och tillgänglig än vad som är möjligt med barn i familjen. (Voitinius, 2007)  

Metod 

Utgångspunkten för min studie är en webbintervjuundersökning som tagits fram av Unionen. 

Undersökningen har beskrivits tidigare under rubriken bakgrund (Unionen, 2012). Då min 

studies syfte är att söka en djupare insikt i hur tjänstemän upplever behovet av att vobba och 

hur chefer ser på fenomenet, var valet att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

lämplig. För att få en tydlig koppling till Unionens undersökning använde jag samma 

intervjufrågor som de hade gjort i sin undersökning, men i min studie är frågorna öppna 

istället för att respondenterna får fasta svarsalternativ. De frågorna kompletteras även med 

frågor i en intervjuguide som jag själv tagit fram. Frågorna utgår från fem olika teman för 

cheferna och sex teman för tjänstemännen. Dessa teman beskrivs utförligt under rubriken 

kvalitativa intervjuer.  

Jag kontaktade flera olika företag för att få genomföra min studie och fick till slut en kontakt 

hos Unionen som arbetar mycket med att göra olika undersökningar hos sina medlemsföretag. 

De försåg mig med en facklig kontakt på ett industriföretag som sedan tog fram två 

respondenter på företaget. Facket på företaget hade själva genomfört samma studie som 

Unionen. Den fackliga representanten och företaget var engagerade i frågan. Resterande 

respondenter, på olika företag och organisationer, ordnade jag själv i min närmiljö. Jag kunde 

valt att göra hela studien på industriföretaget, men ville ha en spridning av respondenter bland 

olika verksamheter, för att se om upplevelserna kring vobb var liknande eller inte. 

Studien har genomförts i två steg, där jag först tagit del av och sammanfattat Unionens 

webbintervjuundersökning och därefter genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med tjänstemän med hemmavarande barn i åldern ett till åtta år, och chefer. För att se om 
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upplevelsen av behovet att vobba är olika hos kvinnor och män har tjänstemän av bägge 

könen intervjuats.  

Studien är kvalitativ och fokus ligger på företeelsen vobbning hos tjänstemän. Ansatsen har 

varit hermeneutiskt deskriptiv och explorativ, då det har handlat om att försöka beskriva och 

få fram textens mening (Bryman, 2008; Dale, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009) när det gäller 

området för studien, vobbning. Vobba är en relativt ny företeelse som ännu inte forskats 

kring, förutom Unionens undersökning som jag presenterat under teori (Unionen, 2012), 

därav den explorativa ansatsen. 

Urval och genomförande 

Kvalitativa intervjuer  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) försöker den kvalitativa intervjun förstå världen från 

undersökningspersonernas perspektiv genom att avslöja världen de lever i och försöka 

utveckla mening ur deras erfarenheter. Jag har använt mig av vad Kvale och Brinkmann 

(2009) kallar målstyrt urval eller det Patton (1980) kallar ändamålsenligt urval. Det innebär 

att jag valt personer som är relevanta för att jag ska kunna uppnå syftet med uppsatsen. Men 

det har samtidigt varit ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008), då jag utifrån givna tidsramar 

valt att vända mig till personer i min närhet för att få tag i respondenter inom rimlig tid. I min 

studie är urvalet huvudsakligen homogent, det handlar om att beskriva en mindre grupp på 

djupet, deltagarna är alla tjänstemän. Men den har även ett visst inslag av maximal variation i 

urvalet, då jag letar efter gemensamma mönster i hur kvinnor och män upplever behovet av att 

vobba och varför (Patton, 1980). Mina tidigare studier av det vetenskapliga läget när det 

gäller balans mellan arbete-familjeliv visar att högutbildade i större utsträckning har tillgång 

till familjevänliga policies (Allard et al., 2007; McDonald et al., 2005; Thornthwaite, 2004) 

och därför är tjänstemän en lämplig grupp. Det ger också en större möjlighet att se eventuella 

skillnader, och likheter kring deras upplevelse av behovet av vobb.  

Jag har genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju tjänstemän, varav fyra är 

kvinnor och tre är män och två chefer, varav, en man och en kvinna. Respondenterna kommer 

från olika företag och organisationer. Av tjänstemännen är fem anställda inom privat sektor 

och två inom offentlig sektor. Båda cheferna arbetar inom privat sektor. De intervjuade 

tjänstemännen har alla hemmavarande barn i åldern 1-8 år, de arbetar hel- eller deltid och 

vabbar och vobbar mer eller mindre återkommande. Till dess att barnet är åtta år har föräldrar 
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enligt lag rätt att arbeta deltid om det behövs (Votinius, 2007), varför åldersomfånget känns 

lämpligt Då cheferna intervjuas utifrån sitt arbetsgivarperspektiv har det inte funnits några 

krav gällande hemmavarande barn, men de ska ha personalansvar och ha personal som 

vobbar.  

Som jag tidigare nämnt, har jag ställt samma frågor till respondenterna som de frågor Unionen 

ställde i sin webbintervju. Som komplement tog jag fram en intervjuguide som utgår från fem 

teman, flexibilitet, företagskultur, könsstrukturer, vab och vobb för cheferna och ytterligare ett 

tema, familjesituationen, för tjänstemännen. Vab och vobb utgör utgångspunkten för studien 

och resterande teman har varit återkommande i de böcker, undersökningar och de 

vetenskapliga artiklar jag tagit del av i min teorigenomgång och har visat sig ha påverkan på 

individens balans mellan arbete och familjeliv. Intervjuerna var semistrukturerade (Dalen, 

2004), där det delvis var färdiga öppna frågor och delvis teman som styrde, med förslag på 

frågor. Det fanns utrymme för följdfrågor och justeringar under intervjuns gång. Frågorna 

handlade bland annat om hur deltagarna upplever behovet av att vabba och vobba och varför, 

vad som påverkar detta samt chefers och medarbetares beteende och bemötande när de 

behöver lösa barnrelaterade aktiviteter.  

Det är viktigt att ge deltagaren en chans att slappna av och bli lite mer bekväm i 

intervjusituationen, därför började intervjun med enklare, mindre känsliga frågor och närmade 

sig de mer känsliga och viktiga frågorna och att sedan avrunda med mindre kontroversiella 

frågor och en sammanfattning (Dalen, 2004; King, 2004; Ryen, 2004). Dalen (2004) anger 

vikten av att lyssna, visa intresse och ge deltagarna tid att berätta, för att få fram ett bra 

underlag, vilket jag försökt att göra genom att tillåta tystnad utan att avbryta under 

intervjuerna. Intervjuerna spelades in digitalt för att kunna återge deltagarnas ord på ett 

rättvist och korrekt sätt. Jag genomförde en testintervju innan första intervjun, för att kunna 

justera och ändra frågorna, samt testa inspelningstekniken (Dalen, 2004). 

Tolkning och analys 

I hermeneutiken försöker man nå en djupare förståelse genom att den enskilda delen sätts in i 

en helhet och tvärtom, en slags växelverkan mellan del och helhet, också kallat den 

hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2009; McAuley, 2004). Mitt första steg var att 

läsa igenom intervjuerna och få en helhetsbild, därefter gick jag igenom varje enskild intervju 

och markerade de olika återkommande teman i texten. Utifrån det jag uppfattade som 

respondenternas synvinkel formulerade jag teman som tydligast kom fram i texterna så enkelt 
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som möjligt. Sedan gick jag tillbaka till syftet för att se vilka kopplingar jag kunde finna till 

de olika teman jag hittat i intervjuerna. Därefter sammanställde jag beskrivande de centrala 

teman jag funnit i intervjuerna till en helhet och sökte kopplingar till syftet med uppsatsen och 

gjorde tolkningar och analyser utifrån de teman som framkommit. Kvale & Brinkmann (2009) 

talar om att diskutera en texts mening i tre tolkningssammanhang; självförståelse, sunda 

förnuftets kritiska förståelse och teoretisk förståelse. Det har jag försökt att beakta i min 

tolkningsprocess. Jag har i en koncentrerad form formulerat det jag uppfattat att 

respondenterna upplever är meningen i det som de sagt, sedan har jag utifrån en mer allmän 

kunskap, som ligger utanför respondentens egen självförståelse, försökt ha en mer kritisk 

hållning till det sagda i intervjuerna och slutligen har min teoretiska ram för uppsatsen utgjort 

ramen för tolkningen av respondentens mening. 

Reliabilitet, validitet och etik 

Ursprunget för de två kriterierna reliabilitet och validitet är den kvantitativa forskningen, för 

att få en känsla av kvalitén i kvantitativa studier. Reliabilitet står för studiens tillförlitlighet 

och handlar ofta om ett resultat kan återskapas vid en annan tidpunkt och av annan forskare 

och validitet står för i vilken utsträckning en metod undersöker det den var menad att 

undersöka (Bryman, 2008). Kvale och Brinkmann (2009) väljer att använda de traditionella 

begreppen reliabilitet och validitet medan Bryman (2008) redogör för olika anpassningar av 

de två begreppen för att bättre passa den kvalitativa forskningen. Han nämner bland annat hur 

innebörden har förändrats något och talar om extern och intern reliabilitet och intern och 

extern validitet och skriver också om tillförlitlighet och äkthet (validitet), två grundläggande 

kriterier för att kunna bedöma kvalitativa undersökningar och pålitlighet (reliabilitet) 

(Bryman, 2008). 

Jag har valt att använda begreppen reliabilitet och validitet, men har valt att använda lite mer 

anpassade sätt, bättre lämpade för kvalitativ forskning, för att försöka uppnå dessa, genom att 

ha tagit del av en del förslag som tidigare nämnda författare tagit upp i sina böcker. 

Reliabilitet 

Ett sätt för mig att säkerställa reliabiliteten är genom att fullständigt och tydligt redogöra för 

hela processen för studien och sedan låta handledare och andra elever ta del av och granska 

det. Det är ofrånkomligt att det finns en viss subjektivitet i den form av studie som jag gjort, 

men för att öka reliabiliteten har jag vid varje intervjutillfälle hållit mig till de intervjuguider, 

som delvis innehöll samma frågor och delvis hade frågor utifrån samma teman, som jag tagit 
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fram samt fört anteckningar över mina egna upplevelser och reaktioner under intervjuerna för 

att undvika sådant som skulle kunna påverka mig (Bryman, 2008). Jag har försökt göra 

intervjusituationerna så likartade för alla respondenter som möjligt, då vi alltid suttit i ett tyst 

och enskilt rum, jag har börjat med att förklara vad min studie handlar om och att de är 

anonyma och när som helst kan avstå från att delta i studien och slutligen berättat hur jag 

tänker gå tillväga under intervjun. Alla intervjuer har spelats in.  

Validitet 

Ett sätt enligt Kvale och Brinkmann (2009) att försöka uppnå validitet är genom 

hantverksskicklighet och tar upp sju olika stadier för validering, tematisering, planering, 

intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. Jag försökte beakta de olika stadierna, 

genom att vid tematisering utgå från en passande teori och vid planering valt en metod och 

intervjudesign som jag anser lämplig för syftet med studien. Jag har försökt uppnå validitet 

vid intervjun genom att använda en form av respondentvalidering (Bryman, 2008), där jag vid 

varje intervjutillfälle avslutat med att sammanfatta det jag uppfattat att vi tagit upp under 

intervjun och gett respondenten möjlighet att reagera på det jag nämnt. Jag har frågat 

respondenten om de har något att tillägga vid slutet av intervjun och återkommande under 

intervjun ställt följdfrågor om jag varit osäker på de svar jag fått från respondenten. Genom 

att spela in intervjuerna och gjort utskrifter utifrån inspelningen samt ställt frågor till texten 

vid analysen som kan svara till studiens syfte anser jag mig kommit nära respondentens 

sanning. I valideringsstadiet har jag använt de olika processer som jag angivit ovan och tagit 

del av handledares och andra elevers åsikter kring studien. När de slutligen gäller 

rapporteringen av studien har jag försökt redovisa så tydligt, detaljerat och sanningsenligt jag 

kan för att ge en så rättvisande bild som möjligt av de resultat jag kommit fram till. 

Då jag tagit del av Unionens webbintervjuundersökning (Unionen, 2012) och gjort en 

sammanfattning av den i mitt teoriavsnitt och gjort en uppföljning med min studie är det 

också en form av triangulering (Bryman, 2008) för validering av studien. 

Etik 

Enligt Bryman (2008) rör de grundläggande etiska frågorna integritet, frivillighet, 

konfidentialitet och anonymitet för de inblandade personerna i forskningen. Författaren tar 

även upp några etiska principer som gäller inom svensk forskning, och dessa principer har jag 

följt; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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(Bryman, 2008). Jag har informerat respondenterna om syftet med studien, de har fått veta att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan hoppa av om de vill. Respondenterna har 

själva fått möjlighet till att ge samtycke om medverkan. Uppgifterna om respondenterna har 

jag haft på en separat plats som ingen i min närhet känt till för att leva upp till 

konfidentialitetskravet. Slutligen har jag också berättat för respondenterna att uppgifterna 

endast kommer användas för denna studie och på det sättet tagit hänsyn till nyttjandekravet. 

Metoddiskussion 

Då flertalet av de intervjuade är människor som jag mer eller mindre har en relation till, finns 

det självklart en risk att jag har vissa förutfattade idéer kring dessa människor, men jag har 

försökt hålla mig så neutral som möjligt genom att hålla mig till ämnet och frågorna för 

studien och dessutom gett respondenterna möjlighet att justera det som blivit sagt i intervjun 

genom att sammanfatta det vi talat om på slutet av intervjun. Vår tidigare relation har på 

många sätt underlättat intervjun, då de redan från början varit avslappnade och inte haft några 

problem med att vara öppna mot mig, som jag upplevt det. Även i de två fall där jag inte 

tidigare träffat respondenterna var stämningen avslappnad och öppen. Respondenterna ställde 

frågor om de inte förstod eller uppfattade något som konstigt och jag fick en möjlighet att 

förtydliga och förklara.  

Med utgångspunkt i ämnet för uppsatsen, vab och vobb, och den teoriram jag haft, där det 

visade sig att flexibilitet, företagskultur och könsstrukturer påverkade balansen mellan arbete 

och familj, valde jag ut dessa som teman för intervjuguiden och återkom till dem vid 

redovisningen av resultaten. Det har självklart haft en viss påverkan på inriktningen på frågor 

och även min tolkning av resultaten, där dessa teman fått en mer framträdande roll. 

Det finns även en risk att min förförståelse, med tanke på att jag själv är en gift tjänsteman 

med små barn, har påverkat mig både vid intervjuerna och vid tolkningen av dem. Det är svårt 

att komma ifrån egna erfarenheter och upplevelser och att de färgar en som individ. Även den 

förförståelse jag fått genom de litteraturstudier jag gjort kring de ämnen som utgör den 

teoretiska ramen för uppsatsen kan ha påverkat mig i de hänseenden jag nämnt ovan.  

Unionen är en facklig organisation som för sina medlemmars räkning driver frågor som rör 

deras arbetsplats och arbetssituation, vilket gör att en del av det material, om gränslöst arbete, 

som jag använt mig av i uppsatsen riskerar att ha en viss vinkling på frågorna som tas upp. 
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Liknande resultat har dock presenterats i annan forskning på området. Deras undersökning om 

vobb begränsades genom att den endast riktade sig till tjänstemän i privat sektor.  

Vid ett tillfälle blev minneskortet i den digitala diktafonen full och en del av intervjun blev 

inte inspelad, vilket skapade vissa problem. Det innebär att alla utom en intervju är 

fullständigt inspelad. Jag löste situationen genom att sammanställa de noggranna 

anteckningarna jag fört under intervjun, vilket jag gjort vid varje intervju, och skickade 

sammanställningen till respondenten för godkännande.  

Resultat 

Resultat och analys 

Under denna del kommer först personerna jag intervjuat att presenteras kort. Därefter kommer 

resultaten från intervjuerna att presenteras tillsammans med de kopplingar jag funnit till 

teorin. 

Presentation  

Respondenterna har ett nummer utifrån i vilken ordning intervjun gjordes och könet markeras 

med ett ”m” för man och ”k” för kvinna och beskrivningen tar upp vilken verksamhet de 

arbetar i, tjänst, familjestatus, ungefärlig ålder och om de känner till företagets eller 

organisationens familjevänliga policies. 

1-m, arbetar som informatör på en kommunikationsenhet på en statlig myndighet, han är 

sambo, har två barn och är i 40-årsåldern. Myndigheten har, enligt honom vissa 

familjevänliga policies, bland annat flextid. 

2-k, arbetar som projektledare för verksamhetsutveckling på ett försäkringsbolag, hon är gift, 

har två barn och är i 40-årsåldern. Hon tror företaget har familjevänliga policies, men 

undviker att ta reda på sådant som kan styra henne. De har flextid. 

3-k, arbetar som informatör på en kommunikationsenhet på en statlig myndighet, hon är 

sambo, har två barn och är i 50-årsåldern. Hon tror det finns familjevänliga policies, men har 

inte tagit reda på det. De har flextid. 

4-k, arbetar som inköpare och chef på ett bokförlag, hon är gift, har tre barn och är i 40-

årsåldern. De har extra kompensation vid föräldraledighet och flextid. 
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5-m, arbetar som kommunikatör på en facklig organisation, han är gift, har tre barn och är i 

40-årsåldern. Han nämner en jämställdhetspolicy på företaget och att det säkert finns fler 

policies. De har flextid. 

6-m, arbetar som chef på ett industriföretag, han är gift, har fyra barn och är i 40-årsåldern. De 

har familjevänliga policies.  De har flextid och möjlighet att skriva avtal om att arbeta 

hemifrån. 

7-k, arbetar som HR-specialist på ett industriföretag, hon är sambo, har ett barn och är i 30-

årsåldern. De har flextid och möjlighet att arbeta hemifrån. Några specifika familjevänliga 

policies uppfattade hon inte att de hade. 

8-k, arbetar som chef på en bank, hon är gift, har två barn och är i 60-årsåldern. De har flextid 

och möjlighet att arbeta hemifrån. Hon nämner deras vision, it´s all about people, som 

genomsyrar företaget. 

9-m, arbetar som kommunikationschef på ett försäkrings- och bankföretag, han är gift, har 

fem barn och är i 40-årsåldern. De får extra ersättning vid föräldraledighet och vab, under en 

viss tid. De har flextid och möjlighet att arbeta hemifrån. 

Vab – förhandling och fördelning 

Resultaten visar att alla tjänstemän i min studie vabbar mer eller mindre återkommande och 

under vinterhalvåret är det ungefär en till två gånger per månad. Detta stämmer ganska väl 

med Unionens undersökning (Unionen, 2012). 

Flera av de intervjuade tjänstemännen delar på vabdagarna med sin partner och det är 

arbetsbelastningen som avgör vem som vabbar vilken dag. Det innebär att det ofta blir en 

förhandlingsfråga om vem som gör vad och när. Forskning visar att uppluckringen av 

gränserna mellan arbete och fritid samt uppluckringen av de traditionella könsrollerna skapar 

en osäkerhet och lämnar utrymme för förhandling (Allvin et al., 2007; Campbell, 2000; 

Voitinius 2007). En chef såg också detta beteende hos sina medarbetare och nämnde precis 

som några av tjänstemännen att när partners har liknande utbildning och jobb och är 

jämställda så är inte ekonomin en avgörande faktor. Bara i ett fall var förutsättningarna 

annorlunda: 
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” /…/ att om jag har haft högre lön, vilket jag alltid haft, så har det aldrig styrt. /…/ vi har inte 

gjort en sån prioritering /…/ bara för att han tjänar mindre så är hans jobb inte mindre viktigt 

liksom. ” (2-k) 

Två tjänstemän hade andra förutsättningar när det gällde hur man valde att lägga upp uttaget 

av vabdagar. 

”Skälet till att min partner vabbar mer är att familjen förlorar mer pengar om jag vabbar” (9-

m, kommunikationschef) 

”Han har inte lika flexibelt jobb som jag har /…/ .” (7-k) 

Detta stämmer överens med den undersökning som Unionen gjort där det visade sig att sju av 

tio med partner turas om att vabba (Unionen, 2012). Det har också framkommit att 

jämställdheten i en relation påverkar i vilken utsträckning man upplever balans mellan arbete 

och familjeliv (Allard et al., 2007).  

De två cheferna betonar vikten av balans mellan arbete och privatliv och hur de själva 

uppmuntrar sina anställda att vabba och att de också försöker hitta lösningar på 

arbetssituationen om någon vabbar. Det visar en företagskultur där både språkbruk och 

handling (Alvesson, 2007) talar för och ger utrymme för anställda att vabba utan att känna 

dåligt samvete.  

”Det är ganska självklart att man vabbar /…/ tycker inte det är nåt speciellt konstigt” (8-k) 

Även tjänstemännen upplevde att de hade stöd av chefer och medarbetare för att vara hemma 

med sjukt barn. Men vissa upplevde ändå dåligt samvete när de var hemma. Bilden som både 

tjänstemän och chefer målar upp, och som chefer tror kan orsaka dåligt samvete hos 

medarbetarna, visar att de mesta arbetet är väldigt personberoende, individen tar ett stort eget 

ansvar, vill leverera och att det är ganska hög arbetsbelastning. Antalet vabdagar påverkar om 

tjänstemännen upplever dåligt samvete, ansåg en av cheferna. 

”Det finns för få timmar på ett dygn. Jag känner att /…/ ibland får andra dra mitt lass.” (9-m, 

kommunikationschef med fem barn) 

” /…/ det är väl bara för att jag bygger upp en egen stressnivå. Men egentligen inte, det finns 

sån förståelse” (4-k, inköpare och chef med tre barn) 
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Svaret tyder på att det ökade egna ansvaret kan skapa en tidspress där individen i värsta fall 

anstränger sig bortom sin förmåga (Allvin et al., 2007) och att kvinnor känner dåligt samvete 

på grund av samhällets krav om att vara den perfekta modern (Beninger, 2010).  

Båda cheferna återkom till vikten av balans mellan arbete och privatliv, för att må bra som 

individ och kunna leverera på jobbet. 

”Fungerar det inte i privatlivet och fungerar det inte att vara hemma med barnen för att man 

ska ha dåligt samvete för att man inte är på jobbet, så fungerar inte jobbet” (8-k). 

Detta stämmer väl överens med de resultat som forskning visat kring familjevänliga policies; 

att när anställda upplever att de har kontroll över arbete och familjeliv, minskar det 

konflikterna mellan arbete-familjerollerna, de uppnår bättre balans, minskar stressen och mår 

bättre. (Allard et al., 2007; McDonald et al., 2005) 

Flera av tjänstemännen brukar anmäla vab en del av dagen (Försäkringskassan, 2012) och 

sedan arbeta en del av dagen. De gånger tjänstemännen valde att vabba en heldag var när 

barnen var så sjuka att det inte gick att jobba. 

”Som sagt vabbar gör jag bara om /…/ de är så sjuka att jag inte kan jobba.” (2-k, 

projektledare med två barn) 

Vobb för att slippa jobbstress 

Alla tjänstemännen i min studie vobbar alltid eller nästan alltid, vilket stämmer med Unionens 

undersökning (2012). De upplever att det är något som är accepterat av chefer och 

medarbetare men de känner inte att det finns förväntningar på att de ska arbeta när de vårdar 

ett sjukt barn. Flera av de intervjuade tjänstemännen och båda cheferna anger att även deras 

medarbetare och kollegor vobbar. Cheferna anser att det är okej att medarbetare vobbar om 

man kommit överens om det och de tycker det är viktigt att individen själv får bestämma hur 

de vill lösa sin situation. Återigen visar det här hur chefer och medarbetare tillsammans 

genom sina val och handlingar skapar en företagskultur (Alvesson, 2007) där vobbning är 

okej. Det finns även studier som visar att en familjevänlig arbetsplatskultur ökar möjligheten 

att uppnå balans mellan arbete och familjeliv (Allard et al., 2011; Mennino et al., 2005). 

Tjänstemännen väljer själva att vobba och gör det bland annat för att minska den egna 

stressen genom att hålla arbetet rullande och se till att jobbhögarna inte växer, att inte lägga på 

kollegorna mer arbete samt av ekonomiska skäl i jämförelse med vab (att få lön och jobba 



24 

 

men ändå kunna vara hemma med ett sjukt barn). De första två skälen stämmer väl överens 

med den undersökning som Unionen (2012) gjorde, däremot fanns inte ekonomiska motiv alls 

med som ett svarsalternativ i Unionens undersökning.  

” /…/ för att få undan jobb, för min egen skull /…/ underlätta för kollegorna, men även ur ett 

ekonomiskt perspektiv /…/.” (7-k, HR-speciallist på industriföretag) 

”Men största anledningen är nog att man får sitt jobb gjort och att det inte är så katastrofalt 

när man återvänder till jobbet.” (4-k, inköp och chef på bokförlag) 

”Jag tycker att det minskar min egen stress /…/ om jag är borta /…/ har det hopat sig på 

skrivbordet /…/ kan man hålla undan och sköta det allra mest akuta /…/ minskar ju det 

stressen kring arbetet. ” (3-k, informatör på statlig myndighet) 

” /…/ man har nån arbetsuppgift som man har liksom lovat att styra upp just den dagen /…/ 

man klarar av det utan att behöva anmäla till Försäkringskassan så man inte får mindre 

betalt.” (1-m, informatör på statlig myndighet) 

” /…/ fördelen /…/ är ju att man inte behöver förlora pengar på att vabba.” (9-m, 

kommunikationschef, försäkrings- och bankföretag) 

Den ena chefen uppmärksammade också den ekonomiska fördelen med att vobba, men såg en 

viss problematik med det. 

”När ska dom anmäla att dom vabbar och när ska dom /…/ få lön? /…/ det gäller att kunna 

balansera det där lite grann, så det inte blir en trigger, faktiskt, att jag kan va hemma för jag 

får ju ändå lön.” (8-k, chef på bankföretag) 

Bilden som tjänstemännen och cheferna ger i sina intervjuer ger en känsla av att, precis som 

det står om i boken Gränslöst arbete (Allvin et al., 2007) att det egna ansvaret för planering 

och genomförande av jobbet och hur jobbet mer och mer handlar om individens förmåga till 

anpassning och flexibilitet, riskerar att skapa en viss stress. Forskning visar också att tidspress 

och hög arbetsbelastning är några av de största orsakerna till överspridning och konflikt 

mellan arbete-familj och tvärtom (Allard et al., 2011; Mennino et al., 2005). 

” /…/ det finns en acceptans för det /…/ att om ett barn är sjukt, att man måste inte jobba då, 

men man måste hinna det man ska göra /…/ det kommer ju ingen annan som gör det medan 
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man är borta /…/ så att högen finns ju kvar liksom. /…/ det är precis samma krav på leverans 

den månaden.” (5-m, kommunikatör på facklig organisation) 

”/…/ om jag är borta är det ju ingen som gör mitt jobb /…/ om jag vabbar /…/ får jag jobba 

hela helgen istället eller på kvällarna /…/ Det blir ju bara värre /…/ jag ser till att det rullar på 

fastän jag är hemma.” (2-k, projektledare på försäkringsbolag) 

Några tjänstemän väljer att vobba för att de tycker att det är krångligt att anmäla vab till 

Försäkringskassan. Informationen om vab pekar på ett antal steg som behöver göras vid 

anmälan av vab för att få ut sin ersättning (Försäkringskassan, 2011). 

”/…/ jag tycker faktiskt ärligt talat att anmälning av vab är ganska krångligt. ” (2-k) 

”Både ekonomi och /…/ administrativt krångel.” (5-m) 

Fördelen som både tjänstemän och chefer i studien kan se med att vobba är att det ökar deras 

flexibilitet där de själva kan styra över och lösa livspusslet samt minskar tjänstemännens 

stress över jobbsituationen när jobbet hopar sig. En av cheferna tror att möjligheten att styra 

över sin situation gör att man lättare uppnår balans och fungerar bättre på jobbet.  

” /…/ styr att man kan hålla sitt arbete /…/ så att det inte hopar sig, det blir ett väldigt 

stressmoment att man ska hämta igen det sen /…/ man har ett mer jämt flöde på jobbet.” (3-k) 

” /…/ fördelar med /…/ flexibelt arbete så att man kan pussla själv /…/.” (2-k) 

Studier kring gränslöst arbete visar också att tjänstemän är nöjda med sitt arbete delvis tack 

vare de flexibla lösningar som arbetet erbjuder och de uppfattar flexibla lösningar som 

förbättrade och intressanta arbetsvillkor. Men det ger även tjänstemannen en frihet att själv få 

bestämma (Allvin et al., 2007; Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011). Resultaten stämmer ganska 

väl med forskning kring familjevänliga policies som pekar på att dessa, i det här fallet vobb, 

underlättar för anställda att uppleva kontroll över arbete och familj, vilket minskar stress 

(Allard et al., 2007; McDonald et al., 2005) samt att anställda bestämmer mer självständigt 

över sin arbetstid underlättar för balans mellan arbete-familjeliv (Thornthwaite, 2004). Det 

går också att se kopplingar till jobbegenskapsmodellen där autonomi utgör en viktig del och 

tillsammans med vissa andra delar leder till hög motivation som i sin tur leder till hög 

tillfredsställelse och prestation (Hertel & Wittchen, 2010). Jobbkrav-resursmodellen tar även 

den upp vikten av autonomi och socialt stöd på arbetsplatsen, som en form av arbetsresurs, 



26 

 

vilket gör att anställda påverkas mindre negativt och hjälper dem hantera den stress som 

eventuella jobbkrav skapar (Le Blanc et al., 2010). Studier gjorda av Mennino et al. (2005) 

och Allard et al. (2007) visar att för lite autonomi påverkar överspridning mellan arbete-familj 

negativt.  

En risk med vobb som både intervjuade tjänstemän och en chef ser, är att medarbetare 

upplever att vobb kan bli ett tvång eller krav, som i förlängningen kan leda till stress och 

utbrändhet. Ingen av tjänstemännen ansåg att de själva upplever det som ett krav. Den ena 

chefen tror det är ett tvång man skapar själv. En chef tror att outtalade förväntningar kan 

skapa en press att vobba. Några tjänstemän känner att det finns en risk att vobbning som en 

lösning på ett tillfälligt problem blir en norm som leder till att medarbetare alltid förväntas 

arbeta utanför arbetet för att lösa den höga arbetsbelastningen och bristen på tid. 

” /…/ att det inte längre är okej och vabba, utan att det känns som ett tvång att vara i ständig 

tjänst. ” (9-m) 

”Ja, man kan väl se en fara om folk känner att dom måste göra det.” (1-m) 

”Man ska jobba lite grann hemma för alla gör det.”  ”Man vill inte vara sämre än sin kollega.” 

(8-k, chef på bankföretag) 

” /…/ det som blir ett problem just för stunden /…/ när nån är sjuk och man måste vara 

hemma /…/ är en bra lösning just där och då kan det ju bli ett synsätt på hur det ska fungera 

jämt. /…/ så ska man alltid lösa problemet med att man har jättemycket att göra genom att 

jobba lite här och där /…/ för att hinna allt. /…/ lösa hela problemet att man skulle /…/ 

behöva tjugoåtta timmar per dygn liksom.” (5-m, kommunikatör på facklig organisation) 

Det går att finna en koppling till en företagskultur, där språk och handling hos både chefer och 

medarbetare (Alvesson, 2007) uppmuntrar och använder sig av allt mer hemarbete för att lösa 

en hög arbetsbelastning, vilket kan leda till att det kännas tvingande. Familjevänliga policies 

skapar också förutsättningar med flexibla arbetssätt för en företagskultur där man tenderar att 

arbeta mer än vad man borde (Gray, 2002). Flexibla arbetssätt ses av vissa som en möjlighet 

till förbättrade arbetsvillkor, men för andra upplevs de som försämrade, vilket kan leda till 

mer stress, frustration och ibland depression. Det upplevda glappet mellan företagets krav och 

individens förmåga att leva upp till dem blir för stort (Allvin et al., 2007). Unionens studier 

om gränslöst arbete visar också att flexibiliteten, den oklara strukturen och det ökade ansvaret 
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på individen att själv definiera sitt arbete, gör att fler känner stress och en negativ utveckling i 

arbetet (Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011). Stöd i gränssättning kan vara hjälpfullt för vissa 

individer (Kossek et al., 2009). 

Cheferna upplever att det finns en risk med medarbetare som har svårt att sätta gränser för hur 

mycket de arbetar och tycker att det är viktigt att hela tiden ha en dialog om hur medarbetaren 

upplever sin arbetssituation och hur han eller hon mår. En chef anser att det är viktigt att 

vobbning inte sätts i system. 

”Sen om jag upptäcker att en person sätter det i system och gör det varje gång /…/ tar på sig 

mycket /…/ andra faktorer som är varningsklockor /…/då är det inte okej med mig.” (6-m, 

chef på industriföretag) 

Resultaten pekar på riskerna med det gränslösa arbetet och de flexibla arbetssätten, och precis 

som jag nämnt ovan stödjer forskningen kring dessa ämnen det (Allvin et al., 2007; Gray, 

2002; Kossek et al., 2009; Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011). Det visar också en 

företagskultur där cheferna genom språk och handling, i det här fallet en dialog med 

medarbetaren om arbetssituationen och vikten av balans mellan arbete och familj, försöker 

befästa de värderingar som företaget står för, en form av normativ styrning (Alvesson, 2007). 

Resultaten visar att flera av de intervjuade tjänstemännen och en av cheferna upplever att 

vobb leder till att man inte är någonstans fullt ut, man är varken på jobbet eller hemma. De 

tror även att individen skulle må bättre av att göra en sak åt gången, jobba eller vabba. Det 

sistnämnda ansåg även den andra chefen. 

”/…/ att man då är ingenstans, man är inte hemma och man är inte på jobbet /…/.” (4-k) 

”Man utför ju två arbeten samtidigt /…/ det är ju tärande på sitt sätt /…/.” (5-m) 

” /…/ att man aldrig är riktigt närvarande, inte ens då. Då har man fortfarande ett ben kvar 

liksom i arbetslivet /…/.” (3-k) 

”/…/ det blir lätt att man mer eller mindre halvjobbar /…/ det blir svårare att skilja på 

privatliv /…/ och jobbtid så att säga.” (2-k) 

”/…/man är ju aldrig riktigt nöjd med det man gör. Man är inte på jobbet och man är inte 

hemma, man är inte närvarande mentalt. Man kan inte vara liksom fullt ut på nåt av ställena. 

/…/ det blir varken hackat eller malet ” (8-k) 
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”/…/ mycket mer behagligt /…/att bara vara hemma i lugn och ro och ägna sig åt ett barn.” 

(5-m, kommunikatör på facklig organisation med tre barn) 

”/…/ vi som individer skulle må så mycket bättre att veta att nu har jag gjort min åtta-

timmarsinsats och nu gör jag annat. ” (4-k, inköp och chef på bokförlag med tre barn) 

Forskning kring gränslöst arbete tar upp hur just gränserna mellan arbete och privatliv mer 

och mer suddas ut, vilket kan skapa en osäkerhet om vad som ska göras när och när man 

eventuellt är färdig. Arbetsdagen kan bli nästan hur lång som helst, vilket i förlängningen kan 

leda till stress (Beninger, 2010; Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011; Allvin et al., 2007). Denna 

forskning står i motsats till den forskning som visar att familjevänliga policies, bland annat i 

form av flexibla arbetssätt underlättar för anställda att uppleva kontroll över arbete och familj 

med minskad stress och bättre hälsa till följd (Allard et al., 2007; McDonald et al., 2005; 

Thornthwaite, 2004). Enligt gränsteorin är arbete och familjeliv mer integrerat än vad som är 

önskvärt vid vobb och att gränserna mellan arbete och familjeliv skulle behöva vara mer 

segmenterat för att upplevas mer positivt av tjänstemännen i det här fallet (Campbell, 2000; 

Allard et al., 2007). 

Alla intervjuade tjänstemän och chefer ser vinster för arbetsgivarna med vobb då det innebär 

att medarbetarna är tillgängliga och att i alla fall får en del jobb gjort. En av cheferna ser det 

dock som en vinst på kort sikt och hänvisar till att individen nog ändå mår bättre av att göra 

en sak åt gången. En tjänsteman såg vobbning som ett bra sätt att skapa en familjevänlig 

kultur på arbetsplatsen.  

”/…/ det är viktigt /…/ både för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.” (9-m, 

kommunikationschef) 

Familjevänliga policies kan underlätta för anställda att uppnå balans mellan arbete och 

familjeliv (Allard et al., 2007; McDonald et al., 2005). Samtidigt kan tillgängligheten göra att 

arbetstid och fritid flyter ihop (Beninger, 2010; Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011). 

Alla tjänstemän i studien uppskattar möjligheten till vobb och tycker huvudsakligen att det är 

positivt, men de skulle gärna vobba i mindre utsträckning än de gör idag och några kände att 

de kunde låta bli om de ville. I det här fallet stämmer inte resultaten riktigt med Unionens 

webbintervjuundersökning, där tjänstemän i större utsträckning svarade att de skulle vilja 

slippa vobba (Unionen, 2012). Resultaten i min studie visar, som Unionens undersökningar 
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och forskning inom gränslöst arbete och familjevänliga policies, att många uppskattar 

möjligheten till flexibla arbetssätt och ser det som något positivt som ger bättre arbetsvillkor, 

där man själva har möjlighet att styra över och ha kontroll över arbete och familj (Allvin et 

al., 2007; Allard et al., 2007; McDonald et al., 2005; Thornthwaite, 2000; Unionen, 2007, 

2009, 2010, 2011). Detta står i kontrast till de negativa effekter som gränslöst arbete och 

flexibla arbetssätt bland annat kan leda till, osäkerhet kring vart gränser går mellan arbete och 

privatliv, det ökade ansvaret på individen, svårigheter med att veta vart gränserna går för 

arbetet och risken att arbeta mer än vad man borde göra. Det kan leda till ökad stress, där ett 

stöd för gränssättning kunde vara hjälpsamt (Allvin et al., 2007; Allard et al., 2007; Kossek et 

al., 2009; McDonald et al., 2005; Thornthwaite, 2000; Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011).  

Flexibilitet på arbetsplatsen ger tjänstemän möjlighet att styra mer över sin situation 

Alla intervjuade tjänstemän och chefer anser att det finns stora möjligheter till flexibilitet på 

arbetsplatsen i form av till exempel flextid, möjligheten att uträtta korta ärenden på arbetstid, 

arbeta hemifrån och arbeta deltid. Cheferna och några av tjänstemännen nämner att det 

huvudsakliga arbetet ändå förväntas skötas på arbetsplatsen och att arbete hemifrån inte är 

något som återkommer regelbundet. Flera av tjänstemännen tycker att arbeta hemifrån kan 

vara skönt och man lättare kan fokusera på det man ska göra.  

”/…/ det är skönare och sitta hemma och testa för då har man lugn och ro och kan fokusera på 

det man ska göra.” (7-k) 

Resultaten tyder på olika företagskulturer, en kultur som är något mer tillåtande vad gäller 

hemarbete och genom språkbruk och handling befäster chefer i växelverkan med medarbetare 

vilka värderingar som är ledande (Alvesson, 2007) och en kultur där ledningen försöker styra 

anställda genom att trycka mer på vikten av närvaro på arbetsplatsen och där det finns 

förväntningar som ser arbete och familj som separata sfärer (Allard et al., 2007; Alvesson, 

2007; Mennino et al., 2005). Enligt segmenteringsmodellen existerade arbete och familj utan 

inbördes påverkan, hög närvaro stod för engagemang, mannen var familjeförsörjaren och 

kvinnan omvårdnadsgivare och det var önskvärt (Allvin et al., 2006, Frone, 2003). 

Förväntningarna kan försvåra medarbetarnas möjligheter till balans mellan arbete och 

familjeliv (Allard et al., 2007; Mennino et al., 2005).  

Tjänstemän och chefer i studien upplever flexibiliteten på arbetsplatsen som något positiv, 

precis som med vobbning. Det innebär att man själv kan styra över sin arbetssituation, vilket 



30 

 

några tjänstemän och en chef tror kan leda till att man gör ett bättre jobb och uppnår bättre 

resultat. En tjänsteman kände att det gav större livskvalitet. 

” /…/ i den miljön så är det lättar att /…/ man gör ett bättre jobb. Med en större frihet.” (9-m) 

”/…/ jag tycker att det bara finns fördelar, men det beror /…/ på att vi har pratat om det 

mycket på jobbet /…/ vart gränserna går.” (7-k) 

Det går att finna stöd för de positiva effekterna av flexibilitet i form av flexibla arbetssätt i 

forskning om gränslöst arbete och familjevänliga policies. De finns individer som känner att 

flexibiliteten ger friheten av att själv bestämma kring sin arbetssituation, tycker att det är bra 

arbetsvillkor som ger energi och att tjänstemän är nöjda med sitt arbete delvis tack vare de 

flexibla lösningar som arbetet erbjuder (Allvin et al., 2007; Unionen, 2007, 2009, 2010, 

2011). Forskning kring familjevänliga policies visar att anställda som bestämmer mer 

självständigt över sin arbetssituation upplever kontroll över arbete och familj och det minskar 

stress (Allard et al., 2007; McDonald et al., 2005; Thornthwaite, 2004). Även i det här fallet 

går det att se kopplingar till jobbegenskapsmodellen där autonomi är en viktig faktor som i 

samarbete vissa andra delar leder till hög motivation, hög tillfredsställelse och prestation 

(Hertel & Wittchen, 2010). Ytterligare en modell stödjer resultaten, nämligen jobbkrav-

resursmodellen som menar att anställda påverkas mindre negativt om de har autonomi och 

socialt stöd på arbetsplatsen, som en form av arbetsresurs (Le Blanc et al., 2010). Studier 

gjorda av Mennino et al. (2005) och Allard et al. (2007) visar också vikten av autonomi och 

vad som kan hända om anställda inte har det, det blir en negativ överspridning mellan arbete-

familj.  

När tjänstemännen i studien talade om flexibilitet nämnde de riskerna med den gränslöshet 

som flexibiliteten skapar och att tjänstemän med dåligt självförtroende kanske 

överkompenserar, när inget stoppar. I samband med det återkom både tjänstemännen och 

cheferna till att det handlar om frihet under ansvar, vilket kräver självdisciplin och förmåga att 

sätta gränser. Cheferna lyfter vikten av dialog och ha koll på hur medarbetarna mår, 

framförallt de som har svårt att sätta gränser för sitt arbete. En del tjänstemän tog då också 

upp ”duktig flicka-syndromet” och några hänvisade även till sig själva som ”duktiga flickor”.  

”Frihet under ansvar /…/där är just flexibiliteten bra.” ”/…/ flexibiliteten för att det både är 

lättare att undvika att gå in i väggen /…/ men och andra sidan är det också lättare att gå in i 

väggen /…/.” ” /…/ dom med något mindre självförtroende kan lockas till att överleverera för 
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det finns ingenting som säger stopp! /…/ Men om det är flytande gränser kan man arbeta hur 

länge som helst” (9-m, kommunikationschef på försäkrings- och bankföretag) 

”/…/ har man självdisciplin så är det en fördel /…/ har man sämre självdisciplin /…/ bli så att 

man kanske kompenserar två timmars frånvaro på kontoret med fyra timmars jobb hemifrån. 

/…/ Men det är eget ansvar.” (4-k, inköp och chef på bokförlag) 

”Det innebär ju naturligtvis att man får vara flexibel åt det andra hållet också /…/ det är ju ge 

och ta på så vis /…/).” (7-k) 

”För mig handlar det om tillit och en aktiv dialog, så att säga.” (6-m, chef på industriföretag) 

”Högpresterande tjejer som kanske är lite för ambitiösa på jobbet.” (2-k) 

”Jag tror att jag är lite duktig flicka, som man ofta läser om att kvinnor är.” (5-m, 

kommunikatör på facklig organisation) 

”Men det är den här duktiga flickan som borde leverera /…/.” (4-k, inköp och chef på 

bokförlag) 

Det går att finna tydliga kopplingar till detta i forskningen kring gränslöst arbete, där man tar 

upp de problem som gränslösheten och arbetets otydliga gränser skapar genom att individen 

upplever en osäkerhet om när och hur arbetet börjar och slutar och att vissa individer inte 

klarar av att själv sätta dessa gränser, vilket kan leda till stress och dålig hälsa (Allvin et al., 

2007, Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011). Forskning om familjevänliga policies visar att de 

som arbetar hemifrån arbetar ofta mer än vad de borde göra (Gray, 2002). Kossek et al. (2009) 

nämner vikten av att hjälpa anställda med att sätta gränser. Genusforskning visar att män och 

kvinnor socialiseras från att de är små till ett beteende som är passande för könet (Beninger, 

2010; Billing & Lundholm, 2007) och ”duktiga flickor” är ett sådant beteende.  

En av cheferna lyfte upp vikten av att medarbetarna känner sig avkopplade och motiverade 

samt upplevde en risk med att arbete och fritid vävs ihop, då man aldrig riktigt kopplar av och 

tar sig ledig tid. Även några tjänstemän tog upp riskerna med tillgängligheten och att 

gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Tjänstemännen som var chefer eller hade varit 

det kände att det var ett större krav på tillgänglighet för chefer.  

”Det gäller å vara lite här och nu /…/ både när det gäller jobb å fritid /…/ jag tror man kan 

träna upp den förmågan.” (8-k) 
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Det pekar återigen på riskerna med det gränslösa arbetet, där tillgängligheten gör att gränserna 

mellan arbete och fritid suddas ut och arbetsdagarna kan bli hur långa som helst (Allvin et al., 

2007; Beninger, 2010; Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011). 

Familjevänlig företagskultur 

Resultaten visar att både tjänstemän och chefer i studien upplever att företagskulturen på 

arbetsplatsen är familjevänlig där det inte är några problem att sköta familjerelaterade 

aktiviteter, man har tillgång till flexibla arbetssätt och några nämnde en jämställdhetspolicy.   

” /…/ vi har ju en ganska sund kultur här, man är ju ganska mån om att folk ska må bra och 

vara i balans /…/.” (2-k)  

”/…/ jag upplever inte /…/ några sura miner när man behöver vara hemma. Det är helt okej, 

så länge man sköter sitt jobb. ” (3-k) 

”På mitt företag nu så är chefer föräldralediga, män som kvinnor. På min tidigare arbetsplats 

/…/ var man hemma och var föräldraledig så var det snarare ett tecken på att man inte var så 

engagerad i sitt arbete.” (9-m, kommunikationschef på försäkrings- och bankföretag) 

”Alltså generellt så är vi ett väldigt familjevänligt, det går verkligen att jobba här och ha 

familj /…/.” (2-k) 

Forskning kring familjevänliga policies visar att flextid och möjlighet att arbeta hemifrån gör 

att anställda upplever att de uppnår balans mellan arbete och familjeliv och arbetande 

föräldrar uppskattar flextid för att få mer tid med familjen (Allard et al., 2007; McDonald et 

al., 2005; Thornthwaite, 2004). Familjevänliga policies är ett sätt att visa vilken företagskultur 

som råder på arbetsplatsen (Alvesson, 2007). 

Tjänstemännen och en chef som intervjuades upplevde karriärmöjligheterna som goda om 

man är ambitiös och gör ett bra jobb, oavsett man har familj eller inte. Detta står i kontrast till 

forskningen som visar att både kvinnor och män upplever att man inte har samma 

karriärmöjligheter som andra anställda om man går ner i tid eller minskar sin närvaro på 

arbetsplatsen (Gray, 2002; McDonald et al., 2005; Thornthwaite, 2004; Voitinius, 2007). 

Flera av tjänstemännen och cheferna upplevde inte att det fanns någon planerad struktur för 

hur arbetssituationen skulle lösas vid vab eller annan frånvaro, men att man vid längre 

frånvaro löste situationen. Några tjänstemän upplevde att det fanns en mer genomtänkt 
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struktur för hur man täckte för varandra vid frånvaro. Forskning om företagskultur stödjer hur 

olika språkbruk och handling skapar en känsla av vilka värderingar som styr (Alvesson, 

2007), en kultur där företaget har en lösning för arbetssituationen när man är borta och 

uppmuntrar till vab och en där företagen säger vabba gärna, men se till att leverera det du ska 

i tid. Du får själv avgöra hur du bäst löser det. Det står lite i motsats till den företagskultur 

med förväntningar som ser arbete och familj som separata sfärer och värderar hög närvaro på 

arbetsplatsen (Allvin et al., 2007). 

Könsstrukturer och familjesituationen påverkar jämställdhet 

Alla tjänstemän och chefer i studien upplever att det inte finns några speciella förväntningar 

eller att man gör skillnader mellan kvinnor och män på företaget eller organisationen, när det 

gäller omsorg av barn. Cheferna upplever att de uppmuntrar sina anställda att dela på 

omsorgen av barn vid till exempel vab och föräldraledighet. En av cheferna ansåg att det var 

väldigt viktig att inte göra skillnad på kvinnor och män för att vara en attraktiv och bra 

arbetsgivare.  

”/…/ det är inte arbetsmängden som avgör om man ska göra karriär eller så, utan det är 

faktiskt ens kompetens.” ”Näe, vi försöker inte göra nån skillnad, vi vill inte göra nån skillnad 

där /…/. ”Man har samma förväntningar /…/ det tycker jag är viktigt, att man har en dialog 

om förväntningar” ”/…/ uttalade förväntningar är ju nån slags grund för att det ska bli bra, för 

att det ska bli tydligt, öppet och transparant” ”Vi har ju lagt ganska mycket kraft på att 

säkerställa att man får lika lön för lika arbete, oavsett kön eller etnicitet.” (6-m, chef på 

industriföretag) 

Företagskultur kan via språk och handling (Alvesson, 2007).som i det här fallet uppmuntra 

sina anställda att dela på omsorg av barn och inte gör någon skillnad på kvinnor och män Citat 

från några tjänstemän ger en annan bild. En kvinnlig tjänsteman upplevde inga förväntningar 

från sin arbetsgivare, men sa: 

”/…/ det är inte konstigt om en tjej vabbar mycket, alltså det är på nåt sätt mer förväntat.” 

”/…/ det privata arbetslivet bygger på att den ena gör karriär och att den andra backar upp mer 

hemma. /…/ många kollegor, framförallt män /…/ som har fruar som tar väldigt stor del av 

hemarbetet. Det är väldigt svårt att /…/ konkurrera med dem /…/ leverera på samma nivå som 

dem. /…/ jag kommer aldrig ha den typen av support hemma. /…/ det kan va tufft /…/ med 
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manliga chefer som då har andra förväntningar, utifrån hur de har det /…/. (2-k, projektledare, 

gift och har två barn) 

En manlig tjänsteman upplevde inte att det var nån skillnad på förväntningar på kvinnor och 

män, men nämnde en undersökning på sin arbetsplats: 

”/…/ har gjort en undersökning /…/ Som visar att åttio procent utav männen tycker att det är 

en jämställd organisation men bara fyrtio procent av kvinnorna.” (9-m) 

Som jag tidigare nämnt pekar forskning om könsstrukturer på hur flickor och pojkar 

socialiseras till ett passande förhållningssätt för könet, vilket bland annat kan visa sig genom 

försvårande förhållanden för kvinnor på arbetsplatsen. Manliga föreställningar styr och 

kvinnor väljer därför bland annat bort chefsjobb (Billing & Lundholm, 2007). Det kan tyda på 

en företagskultur där hög närvaro på arbetsplatsen definierar engagemang, mannen ses som 

familjeförsörjaren och kvinnan som omvårdnadsgivare, vilket kan försvåra balansen mellan 

arbete och familjeliv (Allard et al., 2007, 2009; Allvin et al., 2006; Lewis, 1997; Kossek at al., 

2009; Mennino et al., 2005). 

Resultaten visar att flera tjänstemän i studien upplever att det finns olika förväntningar på 

kvinnor och män från människor i deras omgivning och samhället i stort, när det gäller 

omsorg av barn. De upplever att det finns en högre förväntan på att kvinnor ska ta hand om 

barnen och att det är naturligt att kvinnan ska vara hemma med barn. Attityden till män och 

omsorg av barn uppfattar de mer avslappnad och uppskattande.  

”/…/ men visst finns det en norm, där det är svårare som kvinna och bara bry sig om jobbet 

/…/ Men det finns ju högre förväntningar på kvinnor vad gäller det. /…/ det är lite mer så här 

laissez faire med killar.” (2-k)  

”/…/ mer förstående och överseende /…/ det är jättebra att kvinnor också gör karriär, men när 

/…/ man måste välja mellan jobb och familj /…/ då ligger det i din natur som mamma /…/ det 

är klart att du måste.” ”/…/ samhället i stort /…/ eller på ens gata /…/ Klart det finns den där 

förvåningen /…/ när man inte riktigt är som genomsnittsstatistiken /…/.”(5-m) 

”Generellt så tycker jag i samhället att det finns en högre förväntan på en mamma att dom ska 

ta hand om barnen, den förväntan är inte lika stor på en pappa. /…/ man är den som är 

huvudfiguren när det gäller barnen. ” (3-k) 
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”Jag tror att man får guldstjärna mycket lättare när man är man och hämtar och lämnar och 

vabbar /…/.” ”/…/ jag tror att det är fortfarande så att många tycker och tänker att det är mer 

naturligt att kvinnan jobbar deltid eller kvinnan hämtar eller kvinnan vabbar och kvinnan tar 

ut föräldraledighet. ” (4-k) 

”/…/ det är mest jag som lagar mat hemma /…/ som sköter alla inköp /…/ mest jag som 

tvättar. Så mycket av de här hemmasysslorna gör jag. Samtidigt som det är jag som jobbar 

mest. /…/ kvinnan ska ju nu för tiden även ha ett bra jobb, men samtidigt ha kvar alla 

förväntningar som man hade innan, hemmafrubiten, tycker jag.” ”Det är ju mycket 

förväntningar på män också, fast kanske inom andra områden /…/ Det blir så mycket annat 

som dom ska klara av istället.” ”/…/ det blir väl påverkan från föräldrar /…/ att jag har mitt 

arv från min mamma.” (7-k) 

Dessa citat bekräftar teorier kring könsstrukturer, där könen skapas genom vår handling och 

tolkning av omvärlden och vi redan som barn utvecklar ett passande förhållningssätt för 

könet. Våra värderingar styr oss att göra det som lämpar sig för kvinnor eller män. Kvinnor 

blir avvikare med mannen som norm i samhället. (Billing & Lundholm, 2007; Voitinius, 

2007).  

Alla tjänstemän i denna studie känner att de har en jämställd situation hemma med sin partner, 

där man delar på arbetet i hemmet, men att det är en viss könsstereotyp indelning av 

arbetsuppgifterna.  

”/…/ jävligt jämställda absolut /…/ vi är extremt jämställda.” (1-m) 

”Men vi har i vissa delar en traditionell indelning i vår jämställdhet /…/ min man sköter bilen 

/…/ betalar räkningar /…/ och jag är projektledare.” (2-k) 

”/…/ det är rätt jämställt faktiskt när det gäller projekt familjen. Sen finns det ju saker i dom 

uppgifter vi gör som är väldigt könsstereotypt, att det är mannen som sköter pelletspannan och 

jag inte vet hur den fungerar /…/.” ”/…/ vi delar mer jämt nu /…/ min man har tagit ett steg 

framåt när det gäller /…/ projektledning av familjen /…/ Nu upplever jag att vi delar rätt lika 

faktiskt.” (3-k) 

”/…/ det är absolut i balans. /…/ jag har visat /…/ att jag inte accepterar den rollen att jag är 

barnsköterska och städerska och matleverantör. Det är bra balans nu.” ” /…/ jag klipper inte 



36 

 

gräsmattan och jag byter inte sommardäck och han kanske är sämre på att rensa bland kläder 

och skor /…/.(4-k) 

”/…/ ja det tycker jag /…/ några saker /…/ där vi är stereotypa /…/ där man önskar att det 

kunde vara på ett annat sätt /…/ Jag är inge bra på och städa. /…/ jag tycker det är synd, 

varför ska jag vara så där som bilden av karlar /…/” (5-m) 

Samtidigt framgår en något annan bild från några tjänstemän:  

”/…/ planeringsmässigt så tar han hand om saker som gäller honom själv först. /…/ Killar är 

nog lite bättre på att vara ego, helt enkelt. /…/ Om jag är sjuk, då gör inte han mina grejer /…/ 

Om han är bortrest då gör jag både mitt och hans.” (2-k) 

”Nej. Eller det ska jag inte säga nej. Det är klart inom många bitar är vi det /…/.” ”Han tar 

gräsmattan och jag tar tvätten /…/ Jämställda i den bemärkelsen att vi delar på allt gör vi inte 

/…/ har ändå delat upp ansvarsområdena. Fast jag tycker att jag har det övergripande ansvaret 

/…/ över att få ihop pusslet.” (7-k) 

I relation till arbetssituationen kände vissa: 

”/…/ det jag kan tycka är jobbigt ibland är att jag kan känna mig som en projektledare sju 

dagar i veckan, dygnet runt. /…/ det som jag tycker är jobbigt är nog det här att behöva hålla 

allting i huvudet både på jobbet och hemma. Ibland blir det overload i min hjärna /…/” (2-k) 

”/…/ vi kan resonera oss fram till vem som har bäst möjligheter att vara hemma och som har 

liksom svårast på jobbet och så kommer vi överens /…/ det kanske beror på att vi båda har en 

bra arbetsplats med bra inställning till att man är hemma med barnen och att man sen kan 

arbeta hemma /…/.” (3-k) 

”/…/ jag har skapat den /…/ balansen själv genom att ställa krav /…/ och visa att det är lika 

viktigt att jag kan gör mitt jobb som att min man gör det.” (4-k, inköp och chef med tre barn) 

”/…/ karriären är inte lika viktig längre /…/ Att det är hela ens identitet /…/ jobbet det är inte 

mer än ett jobb.” (5-m) 

”Jag tycker ju att det är viktigt att ha ett jobb där man trivs, inte så mycket beroende på lön 

eller karriär /…/ utan att man har roligt på jobbet. /…/ jag tycker det är ganska viktigt när jag 

kommer hem klockan fem på eftermiddagen, då är det inget mer jobb.” ”Det gäller ju att ha en 
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balans av båda. Jag vill inte bli den mamman som inte var tillgänglig under uppväxten för att 

hon skulle göra karriär. /…/ vill inte jag försaka hela mitt jobb bara för att jag ska bli mamma 

/…/. ” (7-k). 

Forskningen bekräftar att en jämställd relation minskar arbete-familjekonflikter (Allard et al., 

2007). Samtidigt finns det forskning som visar att våra värderingar som vi växt upp med styr 

oss i hur vi som kvinnor och män bör bete oss och normer som befäster kvinnans plats i 

hemmet och mannen i arbetslivet (Beninger, 2010; Billing & Lundholm, 2007; Voitinus, 

2007). 

Ämnen som återkommer vid flera tillfällen och under olika teman 

I samtalen kommer flera tjänstemän in på hur roligt det är att jobba, hur engagerade de känner 

sig och några använde till och med orden slukas eller uppslukad. De flesta nämner också hur 

viktigt det är att göra ett bra jobb, visa på resultat och leverera. Vilket var något som också en 

av cheferna nämnde. 

”Jag slukas av det /…/ jag vill göra ett jättebra jobb. Och jag vill alltid lite mer. /…/ det tar tid 

från familjen och jag är medveten om det och jag jobbar på det.” (4-k, inköp och chef på 

bokförlag) 

”Finns säkert en massa /…/ saker /…/ varför man får en kick av att nån tycker man gjort det 

man ska och mer därtill. Och så i kombination med ett ställe /…/ det finns ett grymt 

engagemang /…/ brinner för att det vi håller på med är viktigt /…/ Så uppslukas jag av det.” 

(5-m, kommunikatör på facklig organisation) 

”Det är roligt att arbeta och det är roligt att prestera.” (3-k) 

”Dom som jobbar med kommunikation som jag gör är rätt engagerade i det man gör /…/ dom 

är glada när dom går till jobbet och tycker om det. Och då vill man gärna göra sitt bästa /…/.” 

(9-m) 

”/…/ det är väl klart att man vill göra ett bra jobb på jobbet liksom, att jag vill prestera bra 

/…/.” (7-k) 

”Och jag tycker att det är väldigt roligt och stimulerande och jobba med det.” (2-k) 

Det kan innebära att tjänstemännen befinner sig på arbetsplatser där företagskultur genom 

språk och handling (Alvesson, 2007) visar att det uppskattas att man är engagerad och visar 
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resultat och att man uppmuntras att leverera. Samtidigt kan det visa på både negativa och 

positiva effekter av familjevänliga policies, nämligen att anställda har en tendens att arbeta 

mer än vad man borde, men också att det visar på ökad lojalitet och positiv attityd hos de 

anställda mot företaget (Allard et al., 2007; Gray, 2002; McDonald et al., 2005). 

Ett återkommande ämne under flera teman var att många av tjänstemännen och cheferna i 

studien nämnde att eventuella krav, förväntningar och val både när det gällde arbetet och 

familjen låg hos individen själv. 

”Jag känner mer press utanför jobbet /…/ det ligger väl hos mig liksom /…/ det är svårt ibland 

med kvinnor som /…/ kanske jobbar deltid /…/ De kvinnorna är ju oftast mer ambitiösa /…/ 

så känner jag att jag inte kan riktigt leva upp till den ambitionsnivån. /…/ Jag lägger så pass 

mycket energi på mitt jobb att jag orkar inte det /…/ då får jag stressymptom.” ”Jag gör ju 

mina val, jag kan ju välja att leva normen eller så kan jag skita i det.” (2-k, projektledare på 

försäkringsbolag med två barn) 

”/…/kvinnan ska ju nu för tiden även ha ett bra jobb, men samtidigt ha kvar alla förväntningar 

som man hade innan, hemmafrubiten, tycker jag. /…/ det kan jag ju bara skylla på mig själv 

/…/ att jag accepterar att jag har det så.” ”/…/ det mest är jag själv som ställer dom 

förväntningarna.” (7-k) 

”/…/ jag uppfattar inte att jag har krav på mig liksom att jobba, det är mitt eget val.” (3-k) 

”/…/ inställningen, att jag ska bara och sen tar det egentligen aldrig slut. /…/ det är ingen som 

ställer dom där kraven på mig, än jag själv.” (4-k) 

”/…/ tror det mesta sitter i individens huvud. Att man vill göra ett bra jobb helt enkelt.” (1-m) 

Vissa tjänstemän nämner även vid intervjuerna olika omständigheter kring sin arbetssituation, 

vilket ger en annan bild: 

”/…/ jag leder andra människors arbete /…/ jag vill att dom ska kunna jobba när jag är borta. 

/…/ jag ser till att det rullar på fastän jag är hemma. Det gör jag även när jag är sjuk.” ”/…/ 

när jag var managementkonsult /…/ inte tyckte det var okej när jag satt med min dotter, hon 

hade feber, /…/ på mitt ena ben och jag hade laptop:en på andra /…/ och inte fick avlastning 

från mitt jobb /…/ när hon egentligen var för sjuk /…/.” ”Men jag har en viss typ av roll med 

ett visst ansvar så finns det förväntningar kopplat till det /…/ kan jag inte leva upp till det då 
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ska jag inte ha den typen av roll /…/ vill jag vara hemma mer /…/ får jag antingen skaffa mig 

en barnflicka eller ha mindre kvalificerad roll.” ”När man sitter och jobbar och kopplar upp 

sig nån kväll så är det alltid någon annan från projektet som också sitter uppkopplad och 

svarar direkt.” ”/…/med småbarn /…/ försökt upprätthålla samma nivå på jobb /…/Jag har 

faktiskt bytt jobb för att jag till slut inte riktigt orkade, att vara småbarnsmamma och 

samtidigt ha högprestationsjobb.” (2-k, projektledare på försäkringsbolag med två barn) 

”Nu i söndags så hördes pling, pling, pling ganska sent på kvällen. Då /…/ tänkte jag, jag ska 

inte /…/ och så tittade jag ändå /…/. Man ser hur kollegorna mejlar 00.20 på söndagkvällen 

och lämnar in rapporter /…/ att man nästan ska ha dåligt samvete för att man inte har jobbat 

under helgen.” ”/…/ på chefsnivå /…/är det mycket som ska levereras oavsett om det är fyrtio 

eller trettiosex timmar eller mycket mer. /…/ det handlar inte om att räkna timmar utan det 

handlar om att räkna resultat. Men fritt är det i alla fall.”(4-k, inköp och chef på bokförlag) 

”Och har man då ett jobb som innebär att man ska samarbeta med andra hela tiden så ställer 

man ju till det lite om det blir flera dagars fram- och tillbaka.” /…/ vara hemma en dag och ta 

hand om barnet som inte är nån heltidssysselsättning /…/ så vet man att den här dan får man 

ingenting gjort då och ingen annan gör det heller /…/ allt man skulle gjort den dan måste man 

göra nån annan dag. Och det är ju dagar som redan är fulla med saker som man ska göra /…/.” 

”/…/ planeringen är ju alltid totalt jättefull, man har ju aldrig planerat in en tom dag.” ”/…/ 

finns ju en förväntan på, nu när man har jobbmobil och jag har en bärbar dator där jag kan 

koppla upp mig /…/ jag kan göra precis allting hemma /…/.” ”För det finns en förväntan på 

att man har ganska täta kontakter mejlmässigt /…/ många mejlar mycket och alla har mejl i 

telefonerna /…/ Man förväntar sig att om man mejlar nån så ser de det på en gång.” (5-m, 

kommunikatör på facklig organisation med tre barn) 

Detta visar att det gränslösa arbetet delvis skapas med teknikens hjälp, gränserna mellan 

arbete och privatliv suddas ut, den oklara formen på arbetet och individens ökade ansvar för 

sitt arbete skapar lätt konflikt mellan sfärerna samt gör det svårt att koppla bort arbetet. Det 

ökar också pressen på den anställde när fram- och motgång är starkt kopplat till individen 

(Allvin et al., 2006; Unionen, 2007, 2009, 2010, 2011). Studier visar även att tidspress och 

hög arbetsbelastning är största orsakerna till negativ överspridning och konflikt mellan arbete 

och familj. (Allard et al., 2011; Mennino et al., 2005). Voitinius (2007) visar även hur en 

aktiv förälder, trots regelverk, inte har någon självklar plats i arbetslivet, där föräldrar ofta 

förväntas vara mer tillgängliga och anpassningsbara än vad som är möjligt med barn. 
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Diskussion och slutsatser 

Under denna rubrik kommer jag först diskutera genomförandet av studien, där jag lyfter 

eventuella risker med den metod jag valt att använda och det urval jag gjort. Därefter kommer 

en resultatdiskussion, sedan beskriver jag slutsatserna och slutligen kommer eventuell fortsatt 

forskning diskuteras. 

Metodkritik 

Metoddiskussion finns under metodavsnittet men jag vill ändå lyfta den del av mitt metodval 

som jag tror har störst risk att påverka resultaten. Kvalitativa intervjuer är svåra att genomföra 

utan att på något sätt vara subjektiv som intervjuare, egna tankar, idéer och åsikter kan lätta 

påverka hur man uppfattar personen, svaren man får eller frågorna man ställer och hur man 

tolkar resultatet. I mitt fall, då jag valt att huvudsakligen intervjua personer som finns i min 

närhet och som jag redan har en relation till kan det kan ha påverkat ytterligare, då jag har en 

bild av personen och hur den är. Jag upplever att mitt val av metod och de urval jag gjort 

ändamålsenliga för att uppnå syftet med uppsatsen.  

Diskussion 

Mina resultat har uppnått syftet med uppsatsen och har gett en fördjupad insikt i hur 

tjänstemän och chefer upplever behovet av att vobba och varför. De stödjer undersökningen 

som Unionen gjorde i början på året och tidigare studier om vad som påverkar balans mellan 

arbete och familjeliv. Studien har även tillfört ny och fördjupad kunskap på området vobb, då 

företeelsen inte tidigare undersökts mer än i tidigare hänvisad undersökning. 

När respondenterna beskriver sin arbets- och hemsituation i konkreta termer framkommer en 

delvis annan bild än när de beskriver föräldraskap och arbete mer allmänt. I flera fall hänvisar 

tjänstemännen till att de inte känner några krav eller förväntningar på att de ska vobba, att det 

är deras egna krav och val som styr. Men de konkreta beskrivningar som vissa, där endast en 

är chef, ger av sin arbetssituation, med medarbetare som arbetar på dygnets alla timmar, hög 

arbetsbelastning utan möjlighet till avlastning och förväntningar på att leverera som chefer 

som har någon som sköter barn och hem, säger någonting annat. Flera, huvudsakligen 

kvinnor, respondenter anger att företagen inte har några speciella förväntningar på dem 

kopplade till kön när det gäller omsorg av barn, samtidigt är återigen bilden de ger en annan. 

Några citat uttrycker tydliga yttre förväntningar och andra beskriver ett samhälle där kvinnor i 

större utsträckning förväntas ta hand om barnen och att män i större utsträckning får 
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uppskattning och uppmuntran när de tar hand om barn. Alla respondenter i studien upplevde 

att deras relation var jämställd, men målade samtidigt upp en annan bild, där det bland annat i 

flera fall framgick att kvinnorna tog en större del av ansvaret för hemmet och att det fanns en 

ganska könsstereotyp fördelning av arbetsuppgifterna. Tror de verkligen att samhällets 

förväntningar inte påverkar företag, organisationer och familjen? Gör man egentligen några 

egna val?  

Det verkar inte som om rollen som chef eller företag är avgörande för hur man upplever press 

och hög arbetsbelastning, utan är något som påverkar flera av tjänstemännen i studien. 

Kvinnorna i studien, oavsett tjänst eller företag, verkar i större utsträckning uppleva högre 

krav på kvinnor när det gäller omsorg av barn och några att de i större utsträckning tar ett 

större ansvar för hemmet. 

Min upplevelse är att det finns mycket i tjänstemännens omgivning, till exempel hos 

företagen, i familjen och i samhället som påverkar deras val och att det som de upplever som 

egna krav verkar vara mer styrt av deras omgivning än vad de uppenbarligen ser eller 

upplever själva. En av flera anledningar till det kan vara den stora förändring som vårt 

samhälle och arbetsmarknaden genomgått, där det gäller att hela tiden vara flexibel och 

anpassningsbar både som företag och individ för att ha en chans att lyckas. En annan 

anledning är just det som tidigare forskning visar, att är vi uppfostrade till kvinnor och män 

och att våra tankar och beteenden styrs mycket av det. Dagens arbetsplats lämnar kanske inte 

tillräckligt med plats för föräldrar att faktiskt vara en deltagande förälder, trots lagstiftning 

och policies. Den goda tanken med delat föräldraskap är nog svår att leva upp till med tanke 

på hur arbetssituationen ser ut för många tjänstemän, vilket även olika studier visar. 

Resultaten tyder på något motsägelsefulla företagskulturer, dels en där man uppmuntrar 

tjänstemännen att vabba, dels en där man tillåter och skapar förutsättningar för vobb och där 

strukturen nästan aldrig möjliggör vab utan att arbetet blir liggande och högarna växer. Det 

känns som om möjligheten till vobb, urholkar rätten till vab. Det talar också för, att i motsats 

till vad tjänstemännen säger och upplever, att det till viss del fortfarande råder en kultur på 

arbetsplatsen där det finns värderingar som ser arbete och fritid som två separata delar, 

mannen är norm för arbetet och kvinnan är omvårdnadsgivare, som självklart gör det svårare 

att uppnå balans mellan arbete och familjeliv. Respondenterna tog själva upp att de tycker att 

det är roligt, engagerande och att de blir uppslukade av arbetet, vilket säkert bidrar till deras 

val. Men som de även säger skulle det nog vara bättre att ägna sig åt en sak åt gången, arbeta 
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eller vårda sjukt barn, för att slippa dåligt samvete för att antingen vara en dålig arbetstagare 

eller en dålig förälder och få möjligheten att ägna sig helhjärtat åt en sak åt gången. Hur 

produktiv är man när man försöker göra två saker samtidigt? Intervjuerna visar att 

tjänstemännen får dåligt samvete och kvaliteten blir lidande. Men en del av jobbet blir i alla 

fall gjort, vilket gynnar företagen. 

I samband med att vi talade om förväntningar på kvinnor och män när det gäller omsorg av 

barn upplevde jag att det var en skillnad i hur män och kvinnor besvarade frågan. Alla kvinnor 

tog upp de förväntningar de upplevde i sin omgivning och i samhället i stort, men bara en av 

männen tog upp det. De två andra manliga tjänstemännen tog inte upp det perspektivet alls, 

utan sa sig inte uppleva någon skillnad i förväntningar på kvinnor och män i företaget eller 

organisationen. Trots att en av dem hänvisade till en undersökning som de gjort där det visade 

sig att 80 % av männen upplevde att det var jämställt på företaget, men endast 40 % av 

kvinnorna. Är det möjligen så att män, med tanke på hur de socialiserats till män inte riktigt 

ser eller uppfattar den här frågan? Forskning visar ideligen att kvinnor som socialiserats till 

kvinnor lever i den verkligheten och uppfattar de höga förväntningar som samhället har på 

dem. Trots att vi i Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet visar detta att det 

fortfarande finns mycket kvar att göra, framförallt att öppna våra ögon för problemen och 

diskutera dem. När inte omsorgsgivande av barn prioriteras blir vobbning ett sätt för kvinnor 

att klara av sitt jobb och ändå ta hand om barnen (vilket de fortfarande gör i större 

utsträckning än män). Det blir i princip en förutsättning för att klara av att både ha en karriär 

och familj. 

Både tjänstemän och chefer i studien tog upp riskerna med vobb och den gränslöshet som det 

skapar, där tjänstemän halvjobbar hela tiden och kanske uppfattar vobb som ett tvång. Trots 

det upplevde ingen av dem direkt att de hade sådana problem på arbetsplatsen just nu. 

Cheferna tog i och för sig upp att vissa tjänstemän hade svårare att sätta gränser för sitt arbete 

än andra, men de verkade ändå se riskerna huvudsakligen som något som kunde hända i 

framtiden. Forskning visar att upplevda framtida risker, är problem redan idag, där människor 

känner stress och blir utbrända delvis på grund av den gränslöshet som råder på arbetsplatsen 

och mellan arbete och familjeliv. Handlar det även här om att man inte ser eller inte vill se hur 

det är? Mycket av det respondenterna sagt tyder på att problem redan finns och att risken är 

mer överhängande än de upplever. Familjevänliga policies kan säkerligen underlätta för 

tjänstemän att uppnå balans mellan arbete och familj, men det bör inte vara på bekostnad av 
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individens fritid eller familjetid anser jag. En chef nämnde att vobb inte ska sättas i system, 

men när är det okej att vobba och när är det inte okej? Vart går gränsen och vem ska avgöra 

det? De förutsättningar och förväntningar som finns på arbetsplatsen, i omgivningen och i 

samhället lämnar inte så mycket utrymme för egna val, upplever jag.  

Alla tjänstemän och chefer som intervjuades uppfattade vobbning och flexibilitet som något 

övervägande positivt, där tjänstemännen har möjlighet att själva styra sin situation, vilket 

underlättar för dem att uppnå balans mellan arbete och familjeliv. De verkar också väldigt 

medvetna om de risker som finns med vobbning och flexibilitet och tycker att det går att lösa 

genom självdisciplin och, i chefernas fall, genom att ha en återkommande dialog med sina 

medarbetare. Det går att applicera gränsteorin på vobbning, där gränserna mellan arbete- och 

familjesfärerna, genom flexibla arbetssätt och gemensamma värderingar hos tjänstemän och 

företag, är väldigt integrerade, något som tjänstemän och chefer upplever underlättar balansen 

mellan arbete-familjeliv (Campell, 2000 och Allard et al., 2007). Bilden respondenterna gav i 

intervjuerna stämmer inte helt överens med deras uttalade positiva syn på vobb och 

flexibilitet. Vobb blir på ett sätt en lösning av den höga arbetsbelastningen och det minskade 

antalet anställda. Jag uppfattar det som om ett företagsproblem blir ett tjänstemannaproblem. 

För att undvika risken att arbetet hopar sig, krävs det i princip att tjänstemännen arbetar när de 

vårdar sitt sjuka barn. Det finns fördelar med familjevänliga policies, i form av minskad stress 

och ökad balans. Men vinsten för företaget känns ändå större när det gäller vobb. 

Förutsättningarna för tjänstemännen på arbetsplatserna är ju som de är, hög arbetsbelastning 

och högt personberoende. Utifrån de premisserna kan vobb uppfattas som något positivt för 

att lösa en pressad och stressad situation för en hårt arbetande småbarnsförälder. Men hur 

skulle det se ut om förutsättningarna vore annorlunda?  

Jag upplever det som om kön, familjesituation, tjänst och företag inte är faktorer som 

påverkar respondenternas upplevelser kring det jag nämnt ovan. 

Det är möjligt att en individualisering, precis som Lawler och Finegold (2000) beskriver, 

skulle underlätta tjänstemännens arbetssituation för att tillgodose deras individuella behov för 

att uppnå balans mellan arbete och familjeliv. Det skulle vara en möjlighet att låta den 

enskilda individens behov styra arbetets utformning beroende på var man befinner sig i livet, 

delvis genom redan existerande familjevänliga policies. 
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Slutsatser 

Resultaten pekar på att tjänstemännen i studien vobbar för att minska sin egen stress genom 

att hålla undan arbete, för att avlasta sina kollegor när de vårdar sjukt barn samt av 

ekonomiska skäl. Vobbning upplevs positivt av tjänstemännen och cheferna då det ger 

tjänstemännen möjlighet att styra sin arbetssituation och på så sätt minska egen stress och 

uppnå balans mellan arbete och familjeliv. Detta kräver dock att tjänstemännen har 

självdisciplin och sätter gränser för sitt arbete och att cheferna genom dialog försöker hålla 

koll på sina medarbetare så att de har en hållbar arbets- och familjesituation. Cheferna 

bekräftar att arbetet ofta är väldigt personberoende och att arbetsbelastningen är hög, men 

upplever att det är tjänstemännen själva som skapar kravet att vobba.  

Risken finns att vobbning skapar en gränslöshet som gör att tjänstemännen lätt halvjobbar lite 

hela tiden och att det till slut kanske upplevs som ett tvång eller krav eftersom ”alla andra 

tjänstemän” gör det och ingen annan gör jobbet när man är borta, däremot finns kravet på 

leverans fortfarande kvar. 

Vobbning, som situationen ser ut just nu med en tung arbetsbelastning på individen, gör att 

tjänstemännen upplever det som familjevänligt för att lösa sin situation. Den pressade 

arbetssituation tjänstemännen har, gör att jag däremot uppfattar vobb som mer företagsvänligt. 

Fortsatt forskning 

Forskning på djupet 

Det skulle vara intressant att fokusera mer på en enskild företeelse och bara studera denna mer 

ingående genom till exempel intervjuer, dagböcker eller kanske deltagande observationer. 

Företeelser att studera skulle kunna vara vad det är som gör att tjänstemän upplever att det 

inte finns några krav eller förväntningar på att de ska vobba, trots att det de säger tyder på att 

det ändå finns det, vad det är som gör att tjänstemän upplever att det är deras egna val som 

styr hur de löser arbets- och familjesituationen när resultaten pekar på att det finns annat och 

andra som påverkar dem, hur det kommer sig att de inte upplever några specifika 

förväntningar utifrån kön när det gäller omsorg av barn från företaget, men däremot från 

samhället i stort, hur familjesituationen påverkar arbetssituationen, vad som är orsaken till att 

tjänstemännen upplever risken med att vobb ska bli ett tvång samt hur man begränsar 

gränslöshetens gränser. 
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Forskning på bredden 

Det skulle vara spännande att studera, till exempel i form av stora enkätutskick eller 

webbenkäter, om andra grupper än tjänstemän har tillgång till flexibla arbetssätt, hur de ser ut 

och hur de upplever de arbetssätten samt om andra grupper än tjänstemän upplever dåligt 

samvete när de vabbar och vad de tror orsakar det. Det vore intressant att se, i en större studie, 

om det är någon skillnad hur kvinnor och män upplever förväntningar från arbetsplatsen och 

samhället, när det gäller vobb. En intressant fråga att studera vidare kring är om synen på 

vobb skiljer sig mellan näringsliv, fack, tjänstemän och chefer när det gäller dess former; ska 

vobbning även i fortsättningen vara en informell och individuell lösning för arbetstagaren 

eller är det något som skulle regleras via kollektiva avtal samt vilka eventuella för- eller 

nackdelar som skulle finnas med det. 
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Bilaga 1 – Unionens frågeställningar 

 

Frågeställningar – detsamma som Unionens webbintervjuer 7 mars, något justerade till 

öppna svar (svarsalternativen inom parantes) 

 

1. Hur ofta brukar du vabba, det vill säga stanna hemma för vård av sjukt barn? (någon gång i 

månaden eller oftare, någon gång i kvartalet, någon gång i halvåret, någon gång om året eller 

mer sällan, vet ej) 

 

2. Hur ofta brukar din partner vabba? (samma alternativ som ovan) 

 

3. Känner du att du har stöd från din chef när du vabbar? 

3. Känner du ofta att du har dåligt samvete för att du inte kan vara på jobbet när du vabbar.  

 

4. Turas du och din partner om att vabba? (ja, vi försöker turas om, nej, det är oftast jag som 

vabbar, nej, det är oftast min partner som vabbar, vet ej) 

 

5. Om oftast du som vabbar: Varför är det oftast du som vabbar? (min partner har svårt att 

vara från jobbet/ingen att lämna över arbetet till, jag har ett arbete där jag kan arbeta 

hemifrån, jag är gärna hemma med vårt/våra barn, det blir inte lika stor ek. förlust jmf med 

om min partner vabbar, det har bara blivit så, tillfället avgör, min partners arbetsplats/chef är 

negativ till att de stannar hemma och vabbar) 

 

6. Om oftast din partner som vabbar: Varför är det oftast din partner som vabbar? (samma 

alternativ som ovan) 

 

7. Vid vilken ålder tycker du att barnen klarar sig själva och det är lämpligt att sluta vabba?  

Hur gamla är dina barn? (10 år ålder eller yngre, 10-12 års ålder, 13-16 års ålder, 16 års ålder 

eller äldre, beror helt på hur de klarar sig när de blir äldre) 

 

8. Allt fler jobbar medan de vabbar, vilket har föranlett ett nytt uttryck: vobba. Händer det att 

du vobbar, det vill säga jobbar under den tiden du vabbar? (alltid, ofta, sällan, aldrig) 

 

9. Varför vobbar du? (förväntningar från arbetsgivare eller kunder/klienter, inte någon att 

lämna över arbetet till, rädd att missa framtida chanser i din karriär eller underlätta för dina 

kollegor)  

 

10. Skulle helst slippa vobba? (instämmer helt, instämmer inte alls 1-5 skala, vet ej) 
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Bilaga 2 – intervjuguide för tjänsteman 

 

Syfte: 
Syftet med studien är att få en mer djupgående insikt i hur enskilda tjänstemän upplever 

behovet av att vobba och varför.  Studien ska även undersöka hur några chefer ser på 

vobbning och vad de tror orsakar den. Utgångspunkten för studien är en webbaserad 

intervjuundersökning genomförd av Unionen, där 1004 privatanställda tjänstemän, fördelade i 

Sverige, deltog. 

Teman för intervju om vobbning 

Tjänsteman 

Vab  
Hur ofta? Vem vabbar mest i familjen? Varför? Fördelar/nackdelar? Dåligt samvete, varför? 

Stöd av chef? Medarbetare? 

 

Vobb  
Jobbar du varje gång barnen är sjuka? Varför? Vad är det som gör att du vobbar? Känner du 

press att vobba? Känns det okej att både vabba och jobba? Vilka arbetsuppgifter gör du? Är 

de vanligt att dina kollegor vobbar? Är det något dina kollegor och chefer förväntar sig? 

Konflikt med regelverket? Fördelar/nackdelar? Tror du företag har något att tjäna på att tillåta 

vobbning? 

 

Flexibilitet  
Vilka möjligheter till flexibla arbetssätt finns? Arbeta hemifrån eller annan plats än 

arbetsplats? Vilka fördelar/nackdelar? Bra eller dåligt? Varför? 

 

Företagskultur 
Hur är inställningen hos chef/medarbetare när det gäller familjerelaterade aktiviteter, t.ex. 

hämning, lämning av barn, läkarbesök och vab? Hur ser strukturerna på arbetet ut för att 

hantera situationen vid dessa aktiviteter? Policies? Karriärmöjligheter och vad avgör? Hur 

påverkar det familjesituationen? 

 

Könsstrukturer 
Hur ser förväntningarna på dig ut när det gäller omsorg om barnen? Skillnad om du vore 

kvinna/man? Hur ser förväntningarna på dig ut när det gäller ditt arbete, närvaro, delaktighet?  

 

Familjesituation  
Jämställdhet? Skulle din make/maka svara samma sak? Varför, varför inte? Vem gör vad? 

Hur ser du och din partner på vikten av familj och av karriär? Hur påverkar det 

arbetssituationen? 

 



51 

 

Bilaga 3 – intervjuguide för chef 

 

Syfte: 
Syftet med studien är att få en mer djupgående insikt i hur enskilda tjänstemän upplever 

behovet av att vobba och varför.  Studien ska även undersöka hur några chefer ser på 

vobbning och vad de tror orsakar den. Utgångspunkten för studien är en webbaserad 

intervjuundersökning genomförd av Unionen, där 1004 privatanställda tjänstemän, fördelade i 

Sverige, deltog. 

Teman för intervju om vobbning 

Chef 

Vab  
Synen på vab? Inställning? Uppmuntra eller undvika? Fördelar/nackdelar? Underlätta eller 

försvåra? Dåligt samvete, varför? 

 

Vobb 
Är det vanligt att medarbetare vobbar? Varför? Fördelar/nackdelar? Vad är det som gör att 

anställda vobbar? Uppmuntra eller undvika?  

 

Flexibilitet 
Vilka möjligheter till flexibla arbetssätt finns? Arbeta hemifrån eller annan plats än 

arbetsplats? Fördelar/nackdelar? Varför?  

 

Företagskultur 
Hur är inställningen när det gäller familjerelaterade aktiviteter, t.ex. hämtning, lämning av 

barn, läkarbesök och vab? Hur ser strukturerna på arbetet ut för att hantera situationen vid 

dessa aktiviteter? Policies? Karriärmöjligheter och vad avgör? Hur påverkar det 

familjesituationen? 

 

Könsstrukturer 
Hur ser förväntningarna ut när det gäller omsorg om barnen, kvinna/man? Hur ser 

förväntningarna ut när det gäller arbete, närvaro, delaktighet, kvinna/man? Hur påverkar det 

arbetssituationen? 


