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Sammanfattning 
Människor spenderar mycket tid på arbetet vilket resulterar i att de får svårare för att hitta balans 

mellan arbete och privatliv. Arbetet och privatlivet ställer höga krav på individen och dessa kan 

vara motsägelsefulla och svåra att leva upp till. Människor tvingas till exempel i många fall att 

arbeta övertid för att hinna med sina arbetsuppgifter, ta med sig arbete hem eller vara ständigt 

tillgängliga för arbetsgivaren även på sin fritid. Detta skapar problem, såsom stress och en känsla 

av otillräcklighet både hemma och på jobbet, något som har uppmärksammats i forskning under 

de senaste åren. Det har dock tagits lite hänsyn till individens arbetsgrupp när det gäller de 

normer som skapas där och hur de påverkar individen och dennes förmåga att balansera arbete 

och privatliv. Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för hur arbetsgruppen 

påverkar individens syn på balans mellan arbete och privatliv genom normer kring arbete.  Detta 

görs med utgångspunkt i teorier kring grupper, social identitetsteori, normer och Work-Life 

Balance. Enligt social identitetsteori kategoriserar människor sig själva utifrån från sin tillhörighet 

i en grupp genom de specifika normer som finns där. Dessa normer påverkar i sin tur individens 

upplevelse av balans mellan arbete och privatliv.  Undersökningen utfördes i två arbetsgrupper på 

ett produktionsföretag i Värmland där kvalitativa intervjuer genomfördes med samtliga 

medlemmar i arbetsgrupperna. Intervjuerna spelades in och transkriberades, därefter tolkades de 

med hjälp av meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning. Resultatet och 

analysen delades sedan in i sju områden, där två behandlar identitet och resterande beskriver 

gruppernas normer. De första två områdena benämns du och jag är vi och att passa in och visar 

alltså skillnader mellan gruppmedlemmarnas benägenhet att kategorisera och identifiera sig själva 

utifrån sitt medlemskap i gruppen. De andra områdena betecknas arbeta hårt och hjälpa varandra, 

arbetet är här, hemma är hemma, jour eller övertid, OCB- för företagets och gruppens bästa och den sociala 

arbetsgruppen. Dessa områden beskriver de normer som finns i de olika arbetsgrupperna och hur 

de i sin tur påverkar individens upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. Resultaten visar 

att arbetsgruppens normer påverkar individens förmåga att balansera arbete och privatliv genom 

att fungera som möjliggörare eller hindrare för individen. Det kan finnas normer som underlättar, 

men det kan också finnas normer som försvårar för individen att skapa balans. Hur mycket 

normerna påverkar individen är också beroende av hur viktigt denne anser att medlemskapet i 

arbetsgruppen är och därmed hur mycket individen identifierar sig med gruppen. 

 

Nyckelord: Arbetsgrupper, Work-Life Balance, normer och identitet 



 

 

Förord 
Denna uppsats har vi arbetat fram tillsammans. Det innebär att vi genom hela arbetet gemensamt 

har skrivit, diskuterat och uppmuntrat varandra för att nå vårt mål. 

 

Vi skulle vilja tacka de personer som hjälpt oss att genomföra denna undersökning.  

 

I första hand vill vi tacka den organisation där vi utfört våra intervjuer samt de respondenter som 

på ett tillmötesgående och uppriktigt sätt svarat på våra frågor. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Annika Åberg för hennes stöd och för att hon kommit med 

konstruktiv kritik och väglett oss framåt i vårt arbete. 

 

Karlstad, juni 2011 
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1. Inledning 
 

I det här avsnittet presenterar vi bakgrunden till vår undersökning samt hur aktuell forskning 

kring området ser ut. Sedan förklarar vi vårt syfte där vi också lägger fram vår 

frågeställning. Det är vårt syfte och vår frågeställning som styr arbetet och alla delar 

återknyts till dessa. Därefter beskriver vi de avgränsningar vi gjort och till sist följer arbetets 

disposition. 

 

På kontoret sitter Stina framför sin dator och tittar snabbt på klockan. Den är snart fyra och Stina 

känner paniken stiga i kroppen. Om en halvtimme ska hon hämta barnen på dagis men högen 

med papper på hennes skrivbord har bara växt under eftermiddagen och hon måste ha arbetet 

klart tills imorgon. Hon tar upp sin mobiltelefon och letar stressat efter numret till sin man. 

Signalerna går långsamt fram och Stina svär samtidigt som Per svarar. 

”Du får hämta barnen, jag hinner inte!” skriker Stina stressat och är på väg att lägga på luren när 

hon hör Per fråga: 

”När kommer du hem?” 

”Jag vet inte. När jag är klar.” svarar Stina irriterat. 

När hon lagt på luren får Stina dåligt samvete för att hon varit så irriterad och otrevlig. Per ställer 

alltid upp och hjälper till när hon har mycket att göra. Han har fått strunta i sin golfrunda med 

grabbarna flera veckor i rad på grund av henne. I helgen ska hon se till att vara hemma med 

barnen så att han kan få komma iväg.  Hon måste bara få klart uppgifterna på jobbet först, annars 

måste någon av hennes kollegor göra dem och det vill hon inte. Hon vill bidra och göra ett bra 

arbete och då krävs det ibland att hon jobbar hårt. Stina tänker på barnen och Per som snart 

sitter hemma och äter middag, hon skulle så gärna vilja vara där och höra om hur deras dag varit. 

Stina suckar för sig själv och plockar upp det översta pappret i högen med arbetsuppgifter, först 

måste hon jobba. 

 

I en annan del av fabriken tittar Bosse på klockan. Den är fyra och det är dags att gå hem. Bosse 

går ut i omklädningsrummet och hänger av sig sina arbetskläder samtidigt som Göran kommer 

in.  

”Värst vad du har bråttom, har regeringen ringt?” säger Göran och skrattar. 

”Ja, du vet hur det är, när chefen talar är det bäst att lyssna!” säger Bosse skämtsamt tillbaka.  

När Bosse kommer ut till bilen ringer han hem för att se om han ska handla med någonting från 

affären. Ikväll ska familjen ha myskväll och det ser Bosse verkligen fram emot, även om han inte 

riktigt sa det till Karin när hon ringde tidigare under dagen. Men då var ju alla grabbarna med och 

då passar det sig inte riktigt att gulla med frugan. Bosse tänker på Karin och barnen och ler för 

sig själv. Han tittar tillbaka mot fabriken när han rullar ut från parkeringen och hoppas att 

ingenting ska hända under kvällen så att han tvingas åka tillbaka och arbeta. 

 

Stina och Bosse är två olika exempel som illustrerar hur problematiskt det kan vara för en individ 

att balansera sitt arbete och privatliv.  Det ställs idag allt större krav på människor både i 

privatlivet och i arbetslivet, vilket leder till problem att hitta balans mellan de båda sfärerna. 

Kraven genererar ett ständigt dåligt samvete hos människor och gör att de känner sig otillräckliga 
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både hemma och på jobbet. När människor befinner sig på jobbet anser de att de borde vara 

hemma och vice versa. 

1.1 Bakgrund 
Heaphy (2007) identifierar två diskussioner som förs i dagens senmoderna samhälle angående 

människors syn på det privata livet. Den första innebär att människor försöker koppla samman 

det privata livet med det som sker och beslutas på institutionell nivå. Den andra inriktningen talar 

om det privata livet som människans innersta angelägenhet och omsorg. Vi anser att dessa två 

diskussioner är omöjliga att särskilja eftersom människor är tvingade att ta hänsyn till yttre 

omständigheter även om de innerst inne anser att det privata livet är mest betydelsefullt. En 

individ som har en stor arbetsbörda och arbetar mot en deadline kan tvingas att prioritera arbetet 

under vissa perioder trots att det finns en önskan om att alltid vara tillgänglig i privatlivet.  

 

Det ställs stora krav på individen även i privatlivet och därför anser Heaphy (2007) att människor 

måste vara flexibla för att överleva i det senmoderna samhället. Ett sådant samhälle kräver 

reflexiva förhållanden vilket innebär kreativitet och ett ständigt arbete för att få pusselbitarna att 

gå ihop. De största kraven som ställs på individen kommer, enligt Heaphy (2007), från 

arbetsmarknaden. Idag är det vanligt att människor förhandlar kring sina personliga förhållanden, 

individen jämför olika alternativ både socialt och ekonomiskt och väger för- och nackdelar mot 

varandra. Är något alternativ för socialt eller ekonomiskt kostsamt väljer individen bort det 

alternativet. Arbetslivet kan inte bara ses som en ekonomisk tillgång utan kan också medföra 

sociala fördelar. Arbetsgruppen kan utgöra en viktig del i människors personliga förhållanden och 

därför vara något som individen tar hänsyn till då olika alternativ jämförs. Om arbetsgruppen 

värderas som en social tillgång kan det medföra problem i att vara flexibel eftersom det tvingar 

individen att välja mellan två sociala fördelar. Arbetsgruppens betydelse är därför viktig för synen 

på det privata livet.  

 

Tidigare forskning på området har fokuserat till stor del på individers, organisationers och 

samhällets roll i uppkomsten av problemet. Denna uppdelning leder till svårigheter att fånga hela 

vidden av problemet eftersom organisationer och samhälle endast kan bidra med en övergripande 

bild medan individperspektivet är för smalt. En uppdelning är heller inte möjlig eftersom de olika 

nivåerna påverkar och påverkas av varandra. Vi vill genom denna undersökning föreslå ett 

grupperspektiv på balansen mellan arbete och privatliv, där vi menar att de grupper en individ 

tillhör har stor inverkan på individens förmåga att skapa balans i de olika sfärerna. Detta 

perspektiv undersöker Bhave, Kramer & Glomb (2010) med utgångspunkt i Social Information 

Processing Theory som innebär att individens perceptioner, attityder och beteenden baseras på 

krav, förväntningar och värderingar från den sociala omgivningen. De hittar stöd för att det finns 

ett samband mellan arbetsgruppens uppfattning om konflikten mellan arbete och privatliv och 

individens upplevelse av samma sak. De finner också belägg för att det sociala stöd som individen 

anser sig känna i sin arbetsgrupp påverkar upplevelsen av konflikt mellan arbete och privatliv. Ju 

högre socialt stöd en individ känner från sin arbetsgrupp desto mindre påverkad blir individen av 

konflikten mellan arbete och privatliv.  

 

Precis som Bhave et al (2010) antar vi att det finns ett samband mellan arbetsgruppens och 

individens uppfattning av balans mellan arbete och privatliv. De utförde en kvantitativ 
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undersökning med utgångspunkt i Social Information Processing Theory. Genom vår 

undersökning vill vi kvalitativt öka förståelsen för detta samband och belysa det ur ett annat 

perspektiv, genom social identitetsteori. Inom grupper uppstår normer som vägleder hur 

gruppens medlemmar tänker, tror och handlar (Ehrhart & Naumann 2004). Social identitetsteori 

förklarar människors identitetsskapande utifrån deras tillhörighet i en grupp. Gruppens betydelse 

är avgörande för om individen väljer att kategorisera sig själv utifrån den och denna 

självkategorisering leder till att normer återskapas inom gruppen (Terry, Hogg & Duck 1999). Vi 

antar att det, i en arbetsgrupp, finns normer som reglerar arbetet och att dessa i sin tur påverkar 

individens upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. I en grupp där sammanhållningen är 

stark bör också gruppen ha större betydelse för dess medlemmar, vilket i sin tur leder till 

självkategorisering och återskapande av normer. Därför bör gruppens sammanhållning påverka 

individens upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vår undersökning har som syfte att öka förståelsen för hur arbetsgruppen påverkar individens 

syn på balans mellan arbete och privatliv genom normer kring arbete. Undersökningen utförs i 

två olika arbetsgrupper på samma företag men med varierande arbetsuppgifter där vi identifierar 

de arbetsnormer som finns. Denna uppdelning syftar till att undersöka om olika grader av 

sammanhållning påverkar det inflytande som normerna har på gruppens medlemmar när det 

gäller balans mellan arbete och privatliv. Vår frågeställning blir följande: 

 

 Hur påverkar arbetsgruppens normer individens syn på balansen mellan arbete och 

privatliv? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att göra vissa teoretiska avgränsningar för att begränsa undersökningen. Att göra 

avgränsningar i teorin påverkar vår tolkning av resultaten och därmed de slutsatser som vi drar. 

Vi anser att de teorier som vi valt är relevanta och på ett bra sätt beskriver vårt område. Vårt 

antagande var att det i en arbetsgrupp finns normer som påverkar individens upplevelse av balans 

mellan arbete och privatliv. Social identitetsteori beskriver hur normer återskapas i grupper och 

därmed stärker sammanhållningen och därför ansåg vi att det var en intressant aspekt att 

inkludera.    

 

Vi har också valt att bortse från vissa variabler i vår undersökning. Till exempel skulle kön, ålder, 

etnicitet och privata förhållanden kunna vara variabler som inverkar på hur individen påverkas av 

gruppens normer när det gäller balans mellan arbete och privatliv. Dessa avgränsningar har vi valt 

att göra då tidsramen för undersökningen varit begränsad. 

 

Ytterligare en avgränsning som vi valt att göra är den att vi endast utfört vår undersökning på ett 

företag. Vi valde att göra detta eftersom vi antar att den företagskultur som arbetsgrupperna 

förhåller sig till också påverkar de normer som uppstår. Att utföra undersökningen på ett och 

samma företag, alltså med samma kultur, underlättade jämförelsen mellan arbetsgrupperna. Vi är 

dock medvetna om att resultaten hade kunnat se annorlunda ut om undersökningen utförts även 

på andra företag, men den tidsram vi måste förhålla oss till har inte tillåtit oss att genomföra 

ytterligare intervjuer. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt: Inledning, teoretisk referensram, metod, resultat/analys och 

avslutning. I inledningen beskriver vi bakgrunden till vår undersökning, varför vi valt att utföra den 

och presenterar vår frågeställning. I den teoretiska referensramen presenterar vi de teorier som vi valt 

att fördjupa oss i för att öka förståelsen för ämnet. Den är uppdelad i fyra avsnitt och börjar med 

en beskrivning av olika teorier kring grupper, sedan redogör vi för de grundläggande dragen i 

social identitetsteori och självkategorisering. Därefter följer ett avsnitt som handlar om normer 

och hur de uppstår och förstärks i en grupp. Den sista delen handlar om Work-Life Balance, där 

vi identifierar tre olika konflikter och beskriver teorier kring Organizational Citizenship 

Behaviour. I metodavsnittet beskriver vi vårt val av metod, genomförandet samt diskuterar kring 

kvaliteten och de etiska aspekterna av undersökningen. Under rubriken resultat och analys 

presenterar vi resultaten tillsammans med den tolkning vi gjort. Detta avsnitt är uppdelat i sju 

områden: du och jag är vi och att passa in beskriver identitet och medlemskap i gruppen. De andra 

områdena betecknas arbeta hårt och hjälpa varandra, arbetet är här, hemma är hemma, jour eller övertid, 

OCB- för företagets och gruppens bästa och den sociala arbetsgruppen och beskriver de normer som finns 

samt hur de påverkar individens upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. Avslutningen 

består av två delar där den första presenterar de slutsatser vi dragit utifrån vårt resultat. I den 

andra för vi en diskussion kring slutsatserna och ger förslag på hur undersökningen skulle kunna 

utvecklas i framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska referensram som vi valt att utgå från i vår undersökning. Avsnittet börjar 

med en redogörelse för olika typer av teorier kring grupper och hur de påverkar individen. Därefter följer en del 

som behandlar social identitetsteori och självkategorisering där vi beskriver hur individer formar sin identitet i 

förhållande till gruppen och hur gruppens sociala status påverkar denna process. Därefter beskrivs gruppnormer, 

hur de skapas och upprätthålls i gruppen och den påverkan de har på individen. Hela avsnittet avslutas med en 

redogörelse för teorier och forskning kring Work-Life Balance där vi identifierar tre huvudsakliga konflikter som 

påverkar balansen mellan arbete och privatliv. 

2.1 Grupper 

Cooley som refereras till i Svedberg (2007) har försökt beskriva gruppers sammanhållning genom 

att dela upp dem i primär- och sekundärgrupper. En primärgrupp är en liten varaktig grupp med 

nära personliga relationer som är viktig för individens egen identitet och överlevnad. Det kan till 

exempel vara en individs familj eller närmsta vänner. En sekundärgrupp uppstår för att 

individerna i gruppen delar en gemensam målsättning eller har liknande social position. Individen 

har större distans till medlemmarna i en sekundärgrupp men den kan ändå vara betydelsefull, det 

är till exempel en arbetsgrupp eller ett större kompisgäng. Cooley identifierar också en grupp som 

han kallar för referensgruppen. Den fungerar som en måttstock för den egna identiteten. 

Individen använder referensgruppen som norm, och strävar mot att efterlikna ”den sympatiska 

livsstilen” som förmedlas där. Det kan till exempel handla om att man försöker ta efter deras 

”rätta värderingar” så som vad man ska ha för fritidsvanor eller livsstil.  

 

Informella och formella grupper diskuteras i Svedberg (2007). En informell grupp bildas spontant 

genom att individerna själva söker sig till varandra på grund av att de delar liknande intressen, 

eller känner en annan slags samhörighet till varandra. Exempel på en informell grupp är vuxna 

som umgås tillsammans under en fest eller middag. En formell grupp är istället en grupp där 

individerna inte valt varandra utan sammanförts, vanligtvis av en ledare, för att de tillsammans 

ska utföra ett viss uttalad uppgift som det finns regler och rutiner kring. Det kan till exempel vara 

en arbetsgrupp. I en formell grupp kan det förekomma informella gruppbildningar där vissa 

individer söker sig till varandra och bildar egna subgrupper utefter liknande intressen och 

vänskapsband. En arbetsgrupp är i första hand sammansatt för att utföra en uppgift och har ett 

tydligt mål. Medlemmarna i arbetsgruppen har inte själva valt den grupp som de är medlemmar i. 

I dessa avseenden kan en arbetsgrupp främst betraktas som en formell sekundärgrupp. Svedberg 

(2007) beskriver den lilla gruppen som en grupp på sex personer som tillsammans ska dela på det 

sociala utrymmet. Individerna ska både ge plats åt andra men också själva ta plats, samspelet 

mellan att ge och ta ska för en grupps överlevnad försöka ske så smidigt som möjligt. En grupp 

på sex individer innebär att det finns 15 relationer inom gruppen, ju större gruppen blir ju fler blir 

också relationerna och gruppen blir allt mer komplex. I gruppen på sex personer har varje individ 

fem direkta relationer och tio indirekta. De tio indirekta relationerna är de som de övriga i 

gruppen har med varandra, vilka också får betydelse men bara indirekt kan påverka individen 

genom att hon kan följa samspelet dem emellan. I en grupp bildas ofta subgrupper mellan några 

personer i gruppen, om man tar hänsyn till bildandet av subgrupper när man ska räkna på antalet 
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relationer i gruppen ökas helt plötsligt antalet till 301 relationer. Det är genom gruppens 

komplexitet, att spegla sig i relationen till andra, som individen får stimulans för sin personliga 

utveckling. Om hänsyn tas till alla dessa relationer i en grupp som ändå är relativt liten är det 

svårt att uppfatta en arbetsgrupp som endast formell och sekundär. Dessa relationer bör leda till 

att individer i gruppen finner att de delar intressen, känner samhörighet med varandra och också 

att gruppen får större betydelse för individens identitet och överlevnad. Således kan även 

arbetsgruppen beskrivas som informell och primär.   

 

Svedberg (2007) beskriver ytterligare en aspekt av gruppen, vilken han kallar vi- och dom 

grupper. Dom-gruppen är viktig för att kunna identifiera vi-gruppen. För att medlemmarna i en 

grupp ska kunna identifiera sig med varandra behöver de tydliga gränser och en referensram mot 

de som inte deltar. Till exempel behöver en arbetsgrupp gränser mot de som inte befinner sig i 

arbetsgruppen för att kunna identifiera sig som en grupp. Gränserna kan exempelvis vara att de 

identifierar sig med vissa uppgifter som bara de utför på arbetsplatsen eller att de talar samma 

språk och terminologi med varandra som inte andra på arbetsplatsen förstår. När de är utanför 

arbetsplatsen och talar med andra i sin omgivning refererar de till sina kollegor i arbetsgruppen på 

ett visst sätt vilket stärker sammanhållningen dem emellan. Denna aspekt av grupper är förenlig 

med social identitetsteori, där individens beteende förklaras utifrån en identifiering med och 

kategorisering utifrån den egna gruppen.   

2.2 Social Identitetsteori och självkategorisering 

Social identitetsteori kan användas för att ge en förklaring till hur och varför människor påverkas 

av medlemskapet i en grupp. Det grundläggande antagandet inom social identitetsteori är att 

människors agerande inte är baserat på individuella vinster utan snarare på deras medlemskap i en 

grupp och vad som därigenom anses vara socialt meningsfullt (Haslam, van Knippenberg, Platow 

& Ellemers 2003). Människor definierar sig själva och andra utifrån grupptillhörigheter och 

interaktionen dem emellan kommer sedan att bygga på denna definition. Självkategorisering är en 

viktig del av social identitetsteori och innebär att människor definierar sig själva och andra utifrån 

en social kategori (Terry et al 1999). Denna kategorisering leder till en föreställning om den 

stereotypa gruppmedlemmen och förstärker likheterna mellan gruppmedlemmar, samtidigt som 

den fokuserar på skillnaderna mellan gruppmedlemmar och utomstående. Den stereotypa bilden 

av en gruppmedlem innebär att gruppens medlemmar har en föreställning om hur den typiska 

gruppmedlemmen borde vara och eftersom individen definierar sig själv utifrån denna 

föreställning bestämmer det också individens egna beteende. Självkategorisering innebär därför 

att människors gruppmedlemskap reglerar hur de känner, tänker och beter sig samt att människor 

definierar sig själva utifrån gruppens normer istället för utifrån sina egna unika egenskaper (Terry 

et al 1999).  

 

Enligt Terry et al (1999) påverkas människor i en grupp av gruppens normer genom 

självkategorisering men denna process sker endast om individen anser att gruppen är viktig. I en 

specifik social situation kommer individen göra en bedömning av vilken grupp som är viktigast i 

just den situationen och därmed också vilken social identitet som bör vara framträdande hos 

individen. Utifrån den sociala information som finns i den specifika kontexten kommer individen 

att konstruera en gruppnorm att följa. Enligt självkategoriserings- och social identitetsteori 

påverkas människors beteende av gruppnormer men bara för de människor som anser att 
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gruppmedlemskapet är framträdande och viktigt när det gäller att definiera sig själv. Med 

utgångspunkt i denna teori anser vi att det är troligt att de anställda i en arbetsgrupp känner stark 

samhörighet med gruppen, åtminstone i den sociala kontext som är gällande just där. I 

interaktioner med människor i organisationen är det rimligt att anta att människor i en 

arbetsgrupp identifierar sig med sin egen arbetsgrupp och förstärker de likheter som finns i 

arbetsgruppen. Samtidigt uppfattas anställda från andra arbetsgrupper som annorlunda och 

tydligt åtskilda från den egna gruppen. Interaktioner inom organisationen som främst rör arbete 

kommer därför leda till att den sociala identiteten som tillhörande en viss arbetsgrupp blir 

framträdande och därmed också att arbetsgruppens normer påverkar individens sätt att tänka, 

känna och bete sig.  

2.2.1 Social status 

Inom social identitetsteori anses också status vara en viktig del av människors identitetsbildande. 

Individer som tillhör grupper med lägre status anses vara i en utsatt situation och bör uppleva ett 

hot gentemot den sociala identiteten på grund av sin låga status. Detta hot kan hanteras av 

individen på tre olika sätt. Individer som inte är så bundna till gruppen och där identifiering med 

gruppen inte är så stark kan välja individuell mobilitet som strategi för att hantera hotet mot sin 

sociala identitet. Det innebär att individen distanserar sig från sin grupp och söker sig till en ny. I 

grupper där medlemmarna är mer bundna till varandra och där identifieringen med gruppen är 

stark kan social tävling eller social kreativitet vara möjliga strategier att använda. Social tävling 

innebär att gruppen förstår att den befinner sig i en underlägsen position gentemot andra grupper 

men tycker att denna statusskillnad är obefogad och försöker därmed förändra gruppen för att 

göra den mer attraktiv och öka dess sociala status. Social kreativitet innebär att gruppen 

omdefinierar värderingarna av gruppens egenskaper, väljer andra dimensioner i sina jämförelser 

med andra grupper eller hittar helt andra grupper att jämföra sig med, allt för att försöka 

framkalla eller bibehålla en bild av gruppen som innehavare av hög social status (Haslam et al 

2003).  

 

Arbetsgrupper där arbetet karaktäriseras av lågkvalificerade arbetsuppgifter antar vi kan ha lägre 

status än arbetsgrupper med högkvalificerade arbetsuppgifter. I arbetsgrupper där medlemmarna 

är beroende av att samarbeta för att utföra en arbetsuppgift bör normer skapas för arbetet 

eftersom gruppens överlevnad hänger på att arbetet blir gjort. Detta innebär att 

gruppmedlemmarna är knutna till varandra och mer benägna att identifiera sig själva med 

gruppen. Därmed är endast social tävling eller social kreativitet möjliga strategier för att hantera 

hotet mot den sociala identiteten. Både social tävling och social kreativitet som strategier 

framtvingar normer i grupper eftersom det i båda fallen handlar om social förändring, där 

gruppmedlemmarnas attityder och beteenden måste överensstämma med gruppen för att den ska 

nå social framgång. Därmed kan vi anta att det i arbetsgrupper med lågkvalificerade 

arbetsuppgifter finns starkare gruppnormer som påverkar individen mer genom en högre grad av 

identifiering med gruppen och självkategorisering. Gruppmedlemmar måste följa gruppens 

föreskrivna normer för att nå social acceptans och att bryta mot dem leder till social bestraffning 

(Ehrhart & Naumman 2004). En person som inte identifierar sig med gruppen förväntas heller 

inte påverkas av eller följa gruppens normer. Vid individuell mobilitet söker sig individen bort 

ifrån gruppen, vilket i en arbetsgrupp skulle kunna leda till social bestraffning gentemot individen. 

Beham & Drobnic (2010) menar att socialt stöd på arbetsplatsen är positivt relaterat till 
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människors förmåga att bättre balansera arbete och privatliv. En individ som söker sig bort ifrån 

arbetsgruppen kan inte räkna med att hitta detta stöd inom sin grupp och därför kan individuell 

mobilitet också vara en strategi där individen påverkas av gruppnormerna, om än mer indirekt. 

 

Sammanfattningsvis kan arbetsgruppen i första hand betraktas som formell och sekundär men 

vid närmare eftertanke finns det flera aspekter på arbetsgruppen som gör att den kan betraktas 

som en informell primärgrupp med stor betydelse för individen. I arbetskontexten kan individens 

arbetsgrupp betraktas som en primärgrupp som skapar trygghet och mening för individen. 

Genom medlemskap i en arbetsgrupp kan individen skapa sin identitet, vilken då bygger på 

medlemskapet i gruppen. De övriga arbetsgrupperna i organisationen blir då viktiga för att den 

anställde ska känna igen sin referensgrupp och skilja på "vi" och "dom". Den enskilda identiteten 

bygger på medlemskapet i arbetsgruppen och individen kategoriserar också sig själv utifrån 

uppfattningen om hur en stereotyp gruppmedlem bör vara. För att lyckas i sin avbildning av den 

stereotypa gruppmedlemmen krävs det att individen har god förståelse för och förmåga att följa 

de normer som finns inom arbetsgruppen. De normer som finns i arbetsgruppen och den 

betydelse gruppmedlemskapet har bör därför också ha betydelse för individens upplevelse av 

balansen mellan arbete och privatliv. 

2.3 Normer 

Gruppnormer är informella regler som en grupp använder för att reglera gruppmedlemmars 

beteende (Hackman 1976 i Feldman 1984). Enligt Feldman (1984) finns det fyra huvudsakliga 

skäl till att gruppnormer skapas och förstärks. Både grupper och individer inriktar sina handlingar 

på sådant som gör dem framgångsrika och därför skapar grupper först och främst normer för att 

garantera gruppens överlevnad. Normer är också viktiga för att i största möjliga mån skapa en 

miljö där gruppmedlemmarnas beteenden är förutsägbara. Normer hjälper gruppens medlemmar 

att förutse varandras beteenden och på så sätt snabbt svara på dessa beteenden på ett lämpligt 

sätt. En grupp är också mån om att de tillhörande medlemmarna ska vara nöjda och försöker 

undvika problem i relationerna mellan gruppens medlemmar. Normer kan reglera de 

samtalsämnen som är accepterade i gruppen eller förkasta vissa typer av sociala interaktioner för 

att på så sätt undvika problem eller pinsamma situationer mellan medlemmar i gruppen. Till sist 

bidrar också förstärkandet av normer i en grupp till att tydligt uttala gruppens värderingar och 

förklara vad som är kärnan i gruppens identitet.  

 

Normer genererar förväntningar för hur gruppens medlemmar ska bete sig och kan delas upp i 

beskrivande och föreskrivna normer (Prentice 2007). De beskrivande normerna reglerar vad 

människor i en grupp känner, tänker och gör och överförs mellan individer i gruppen genom 

iakttagelser av andra gruppmedlemmar. Det skapar mallar för önskvärda och accepterade 

beteenden (Prentice 2007, Ehrhart & Naumann 2004). Föreskrivna normer reglerar människors 

beteende genom att de ses som den sedvanliga och accepterade handlingen (Prentice 2007). 

Dessa normer beskrivs inte genom handling utan reglerar människors beteende proaktivt genom 

sociala belöningar eller bestraffningar, där individen väljer att följa normerna för att uppnå social 

framgång (Ehrhart & Naumann 2004). Föreskrivna normer internaliseras av gruppmedlemmar 

och kommer således att gälla även i andra sociala omgivningar medan de beskrivande normerna 

endast är gällande för den aktuella gruppen (Prentice 2007). Hur normerna ser ut avgörs först och 

främst av vilka beteenden som anses vara nyttiga för gruppen och som garanterar gruppens 
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överlevnad (Feldman 1984). När gruppens medlemmar inser att de beskrivande normerna 

framkallar ett beteende hos gruppens medlemmar som gynnar gruppen och gör den mer effektiv 

kommer dessa normer att förvandlas till att också vara föreskrivande normer. De föreskrivna 

normerna utgör en föreställning om hur gruppens medlemmar bör bete sig (Ehrhart & Naumann 

2004). Normerna antas påverka arbetskraven, det sociala stödet på arbetsplatsen och individens 

upplevelse av kontroll i arbetet, vilka är faktorer som anses påverka individens upplevelse av 

balans mellan arbete och fritid (Beham & Drobnic 2010). När dessa normer övergår från att vara 

beskrivande till att vara föreskrivna kommer de att gälla för gruppens medlemmar även i andra 

sociala sammanhang och på så vis kan det hävdas att arbetsgruppens normer påverkar individens 

upplevelse av balans mellan arbete och fritid. 

  

En arbetsgrupps främsta uppgift är att klara av de arbetsuppgifter som organisationen tilldelat 

den. Detta innebär att gruppens framgång och överlevnad är beroende av att arbetet fungerar på 

ett effektivt sätt. Enligt Feldmans (1984) resonemang antar vi att arbetsgrupper skapar normer 

som reglerar hur arbetet sköts och hur arbetsgruppens medlemmar bör agera för att klara av 

arbetsuppgifterna på bästa sätt. I en arbetsgrupp är det därför rimligt att anta att normer till stor 

del styr hur gruppen arbetar och att det finns förväntningar på individers arbetsprestation. De 

krav som ställs på en anställd i arbetslivet är därför inte bara reglerade av organisationen som 

helhet eller av individen själv utan påverkas av den direkta sociala omgivning, arbetsgruppen, som 

individen tillhör. Anställda som upplever att arbetskraven är höga upplever också en allt större 

obalans mellan arbete och fritid (Beham & Drobnic 2010). Upplevelsen av en allt för hög 

arbetsbörda, deadlines och motstridiga krav på arbetsplatsen skapar en psykologisk 

överansträngning hos de anställda som gör att de har svårt att klara av de krav som ställs på dem i 

privatlivet. Detta skapar i sin tur ett missnöje hos individen när det gäller att balansera arbete och 

privatliv. De krav en anställd upplever i arbetslivet påverkar därmed individens förmåga att 

balansera arbete och privatliv. Eftersom gruppnormer till stor del avgör gruppens framgång och 

därmed antas reglera hur arbetet i en viss grupp ser ut bör de också påverka hur upplevelsen av 

förmåga att hantera balansen mellan arbete och fritid ser ut hos gruppens medlemmar.  

 

Normer används också enligt Feldman (1984) för att förhindra att problem och pinsamma 

situationer mellan gruppens medlemmar uppstår. Detta kan göras genom reglering av 

samtalsområden eller sanktioner mot vissa typer av sociala interaktioner. Beham & Drobnic 

(2010) anser att det sociala stödet de anställda får från organisationen och även förmågan att 

kontrollera sitt eget arbete kan påverka upplevelsen av balans mellan arbete och familjeliv 

positivt. Därför är organisationens inställning till dessa frågor viktig för att skapa ett balanserat liv 

hos de anställda.  Det handlar inte bara om att skapa policys som underlättar för de anställda att 

hantera sina roller både i arbete och privatliv, utan även om att skapa en miljö på arbetsplatsen 

där chefer och anställda är lyhörda för de problem som obalans mellan arbete och familj skapar 

och också stötta de personer som har multipla roller att förhålla sig till (Beham & Drobnic 2010). 

Gruppnormer bör därför kunna ha både positiv och negativ inverkan på förmågan att balansera 

arbete och privatliv. I arbetsgrupper där normerna framkallar ett arbetsklimat med mycket höga 

arbetsbördor och krav kan de ha en negativ inverkan på individens förmåga att balansera arbete 

och privatliv. I en grupp där normerna förespråkar ett öppet samtalsklimat, där det sociala stödet 

är stort och där det finns förståelse för de multipla roller som ett balanserande av arbete och 

privatliv skapar kan normerna ha en positiv inverkan på individens förmåga att skapa balans.  
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2.3.1 Konformitet och kognitiv disssonans 

Hittills har teorier presenterats kring normer och hur de skapas i en arbetsgrupp. Hur benägna 

individer är att följa dessa normer kan förklaras genom konformitet. Konformitet handlar om en 

individs starka önskan att passa in i en grupp. Längtan efter att vara som andra kommer från att 

det i många sammanhang finns uttalade och/eller oskrivna regler på hur vi bör agera. När 

individen hela tiden anpassar sig och beter sig efter de förväntningar som andra har på henne kan 

det verka stötande på individens personliga integritet. Samtidigt är konformiteten nödvändig för 

att skapa en slags ordning i samhället, det skulle bli socialt kaos om individer inte anpassade sig 

efter varandra och de normer och regler som finns, både uttalade och oskrivna. Konformitet 

delas upp i public conformity, att vi agerar så som andra i vår omgivning agerar och private 

acceptance, att vi faktiskt känner och tänker så som andra i vår omgivning (Baron, Byrne & 

Johnson 1998). Baron et al (1998) menar att individen ofta följer sociala normer i offentliga 

sammanhang men har svårare för att ändra sina privata åsikter. Enligt detta resonemang är 

individer i en arbetsgrupp benägna att följa gruppens beteende och åsikter när de befinner sig på 

jobbet men bortser ifrån dessa normer i privatlivet. Arbetslivet har dock en stor inverkan på de 

privata sfärerna i en individs liv och därför kan det vara svårt att följa vissa normer i arbetslivet 

utan att de på något vis påverkar privatlivet. Detta kan leda till kognitiv dissonans hos individen.  

 

Teorin om kognitiv dissonans lanserades på 50-talet av Leon Festinger, vilket refereras till i 

Karlsson (2007). Den bygger på ett grundläggande antagande om att människor strävar efter att 

tankar, känslor och handlingar ska stämma överens med andra individers tankar, känslor och 

handlingar. När människor hamnar i situationer där deras attityder och beteenden skiljer sig ifrån 

varandra upplever de psykisk obalans eller olust, som Festinger benämner dissonans. För att 

slippa denna dissonans menade han att människor förändrar sina attityder så att de bättre 

överensstämmer med beteendet, de blir alltså konforma med gruppen. Karlsson (2007) säger att 

det i senare forskning har visats att kognitiv dissonans endast kan uppstå om individen uppfattar 

sitt beteende som frivilligt. Om individen känner att beteendet är påtvingat kan tvånget alltid 

anges som orsak för det specifika beteendet. Det har dessutom visats att kognitiv dissonans 

främst uppstår då beteendet får negativa konsekvenser för andra och då individen upplever att 

han har ett personligt ansvar för dessa, något som individen är medveten om vid tiden för 

uppförandet. Detta har lett socialpsykologer till att dra slutsatsen att kognitiv dissonans egentligen 

inte handlar så mycket om hur attityd och beteende hänger ihop utan snarare att beteendet hotar 

individens självkänsla och ger en mer negativ självbild. För att reparera denna självbild måste 

individen skaffa sig attityder som bättre stämmer överens med beteendet (Karlsson 2007). Det 

skulle kunna vara vara en förklaring till varför människor i en viss grupp eller organisation verkar 

förändras för att bättre passa in i gruppen. När gruppens normer tvingar människor till ett visst 

beteende för att de ska accepteras av gruppen leder det till kognitiv dissonans hos människor. 

När det gäller balans mellan arbete och privatliv kan den kognitiva dissonansen märkas både i 

skillnader mellan attityder och beteende men också i det avseende att beteendet får negativa 

konsekvenser för andra människor och att individen är medveten om det. En person som tillhör 

en arbetsgrupp där kraven att arbeta långa arbetsdagar och att ständigt vara tillgänglig måste göra 

bortprioriteringar när det gäller familjen. Det kanske motsäger vad individen i grunden anser är 

rätt och prioriteringarna leder till negativa konsekvenser för familjen och andra människor som 

främst finns i individens privatliv eftersom denne inte längre har lika mycket tid och resurser att 

fördela i den sfären. För att lindra den kognitiva dissonansen och den psykologiska olust som 
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medföljer måste individen förändra sin attityd gentemot arbete och de prioriteringar som görs 

kring det. 

 

Baron et al (1998) diskuterar vilka faktorer det är som avgör om individen väljer att anpassa sina 

åsikter till gruppens eller väljer att avstå från konformiteten och de har identifierat fyra faktorer. 

De fyra faktorerna är sammanhållningen i gruppen, gruppens storlek, hur stort behov individen 

har av att vara konsekvent i sina beslut och hur högt individen värderar sin individualitet. Det är 

viktigt för individen att känna sammanhållning i vissa grupper hon tillhör, i de grupperna känner 

hon en stark attraktion till medlemmarna. Det har visat sig att ju starkare sammanhållningen är i 

en grupp ju starkare är också konformiteten. Om man vill bli accepterad av och känna 

sammanhållning i en grupp måste man dela deras värderingar, eller åtminstone acceptera dem. 

Individen har i en grupp lättare att acceptera gruppens åsikt och känner inte att hon behöver rätta 

den om frågan inte är särskilt betydelsefull för individen. När frågan istället blir meningsfull för 

individen har hon svårare för att hålla med gruppen och anpassa sig efter det de tycker. Det har 

också visat sig att konformiteten ökar i takt med att gruppens storlek ökar, ju fler individer i en 

grupp som delar samma åsikt ju mer kan deras åsikt i sin tur påverka den enskilda individen att 

tycka likadant som dem. Samtidigt som individen vill känna sig som en i gruppen så vill hon 

också känna sig unik och individuell. Hon vill likna andra men inte vara en kopia av dem vilket 

kan vara en anledning till varför hon väljer att avstå från konformiteten i vissa frågor. En annan 

anledning kan vara att hon vill bibehålla kontrollen i sitt egna liv. Människor vill ofta känna att de 

har kontrollen över vad som händer i deras liv och därför stämmer det inte alltid överens med att 

hela tiden tycka som gruppen.  

 

Precis som inom social identitetsteori hävdar Baron et al (1998) att individens benägenhet att 

anpassa sig till gruppens normer är beroende av hur attraktiv och viktig individen anser att 

gruppen är. De menar också att frågans meningsfullhet är viktig för individen när det gäller 

konformitet. Balans mellan arbete och privatliv bör rimligtvis vara en viktig fråga för individen 

eftersom balansen är avgörande för hur individen hanterar de olika kraven från båda sfärerna. I 

detta avseende bör alltså gruppnormerna inte ha lika stor inverkan på individens beteende 

eftersom frågan anses viktig av individen och denna då i större utsträckning väljer att ignorera 

gruppens ståndpunkt. Baron et al (1998) menar vidare att individen kan välja att ignorera 

gruppens normer för att vara unik, individuell och för att bibehålla kontrollen över sitt liv. För en 

individ som enligt social identitetsteori kategoriserar sig själv utifrån gruppen förefaller detta dock 

som någonting omöjligt. Individen uppfattar då sin egen identitet som en del av gruppen och ser 

vissa beteenden som en självklar del av den tillhörigheten. För den enskilde individen bör då inte 

konformitet uppfattas som någonting problematiskt eftersom beteendet inte betraktas som 

influerat av gruppen. Individens beteende är helt enkelt en naturligt följd av dennes 

grupptillhörighet. Den viktigaste orsaken till konformitet kan därav antas vara beroende av social 

identifikation och den vikt individen lägger vid gruppen och medlemskapet i den. Normer skapas 

främst i arbetsgruppen för att säkerställa gruppens överlevnad. Denna överlevnad är i första hand 

beroende av att gruppen sköter de arbetsuppgifter de blivit tilldelade på ett, ur organisationens 

synvinkel, effektivt sätt. Därför kan det också antas att normer för hur arbetet ska utföras skapas i 

en arbetsgrupp och att de utgör grunden för de krav eller det stöd som individen känner i arbetet. 

Det påverkar i sin tur hur individen upplever balansen mellan arbete och fritid, något som 

diskuteras ytterligare i kommande stycke.   
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2.4 Work-Life Balance 

Noon och Blyton (2007) menar att Work-Life Balance är individens förmåga att kunna balansera 

sitt arbete med livet utanför arbetet. Vad som kännetecknar en god balans mellan arbete och 

privatliv är olika från individ till individ och beroende på individens förhållanden och preferenser. 

Det finns en mängd olika omständigheter som gör det svårt för individen att hitta en balans 

mellan arbete och privatliv. För de som saknar ett arbete ligger problemet i att ha för mycket tid i 

den ena sfären, privatlivet, och inte få utlopp för att utvecklas på arbetet. Vissa individer kan 

känna att de tar på sig för mycket arbete, de kanske har två arbeten för att få ekonomin att gå 

ihop eller också har de ett mycket krävande arbete och känner att de spenderar för mycket tid på 

arbetet. Eftersom Work-Life Balance är så individanpassat är det viktigt att förstå vilka krav som 

ställs på varje individ och vilka val som faktiskt är hennes egna för att de i sin tur påverkar hennes 

förmåga att skapa och bibehålla balansen mellan arbete och privatliv. Noon och Blyton (2007) 

refererar till Greenhaus och Beutells (1985) idé om att det finns tre huvudsakliga orsaker till en 

obalans mellan arbete och privatliv: 

 

 Time-based conflict: att man spenderar mycket tid i den ena sfären vilket resulterar i 

mindre tid än vad som krävs i den andra sfären 

 Strain-based conflict: att man känner en stor påfrestning och press i den ena sfären vilket 

gör det svårt att fullfölja saker i den andra sfären 

 Behaviour-based conflict: de roller som en viss sfär kräver är inte lämpliga i den andra 

sfären 

 

Noon och Blyton (2007) har en tanke om att inte se arbete och privatliv som två skilda sfärer 

utan istället se dem som delar av en individs liv. De argumenterar vidare att mycket fokus har 

lagts på att lösa balansen mellan arbete och privatliv på individnivå men det är viktigt att också få 

förståelse för att individens åsikter grundar sig i andra strukturer, både samhälleliga och 

organisatoriska. Genom att få förståelse för alla perspektiv kan man bilda sig en uppfattning om 

hur man ska gå tillväga för att hitta balansen mellan arbete och privatliv. På samhällsnivå handlar 

det exempelvis om vilka regler och förordningar det finns kring föräldraledighet samt vad det 

finns för möjligheter till förskole- och fritidsverksamhet. På organisationsnivå handlar det istället 

om hur arbetsorganisationen ser på exempelvis flexibla arbetstider medan det på individnivå 

handlar om hur individen väljer att använda sig av det som är förutbestämt på de andra 

strukturella nivåerna.  

2.4.1 Time-based conflict 

Den tidsmässiga konflikten som en individ kan känna gällande balansen mellan arbete och 

privatliv handlar om att denne spenderar mycket tid i den ena sfären vilket resulterar i mindre tid 

än vad som faktiskt krävs i de andra sfärerna. Hochschilds (2001) studie på ett företag i USA 

visade att det finns en föreställning om att en individ, för att nå de högre positionerna i en 

organisation, måste vara beredd på att lägga ner mycket tid i företaget. Chefen på det företag som 

hon studerade uttrycker sig så här: 

 

Time is a way of sorting out people at this company. A lot of people that don‟t make it to the 

top work long hours. But all the people I know who do make it work long hours, some more 

than others. The members of the Management Committee of this company aren‟t the 
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smartest people in this company, we‟re the hardest working. We work like dogs. We out-

work the others. We out-practice them. By the time people get within three or four levels of 

the Management Committee, they‟re all very good, or else they wouldn‟t be there. So from 

that point on, what counts is work and commitment. People don‟t say, „He works like a dog.‟ 

You just start to see performance differences created by a willingness to work all the time. 

(Hochschild 2001:56). 

 

Om företaget har en sådan inställning till hur man ska fördela tiden mellan arbete och privatliv 

blir det konfliktfyllt för individen när hon ska bestämma hur hon ska distribuera sin tid. 

Problematiken i tidskonflikten ligger i att de båda sfärerna, arbetet och privatlivet, kräver mycket 

tid, som egentligen inte finns vilket gör att individen tvingas göra bortprioriteringar. Hur 

individen än väljer att planera kommer alltid en sfär att kännas bortprioriterad vilket skapar 

kognitiv dissonans. 

 

Hochschild (2001) utförde sin studie på ett företag som hade rykte om sig att vara en arbetsgivare 

som främjade sina anställdas behov av att kunna balansera arbetet med privatlivet. Det visade sig 

att det som beslutades på ledningsnivå gällande flextider inte tillämpades längre ner i 

organisationen. Zeytinoglu, Cooke, & Mann (2009) undersöker om flexibla arbetsscheman 

egentligen är ämnade för att underlätta för individen att kunna balansera arbete och privatliv eller 

om de finns för att gynna företaget. De som innehar de högre tjänsterna inom ett företag har 

större möjlighet att ta ut flextid. Makten och autonomin de har, i och med deras höga positioner 

inom företaget, ger dem större utrymme till att förhandla fram ett flexiblare arbetsschema. Det 

har visat sig att företag överlag är mer villiga att ge sina tjänstemän mer flexibla arbetsdagar 

jämfört med de kollektivanställda. Det finns två olika diskussioner kring flexibla arbetsscheman 

som dock är överlappande. Den ena fokuserar på individen och hennes egna behov av att kunna 

kontrollera tiden på arbetet och i privatlivet. Den andra innebär företagets bestämmelser kring 

tiden för att kunna uppfylla företagets behov och mål. I resultaten från undersökningen visade 

det sig att flexibla arbetsscheman främst var till för företagets skull och inte individens. Även om 

det är den enskilda individen som själv bestämmer hur pass flexibelt hon vill arbeta så visade sig 

hennes beslut grunda sig i vad som passade bäst för företaget och inte för hennes privatliv 

(Zeytinoglu et al 2009).  

 

Om ett företag har flexibla arbetsscheman för att underlätta för individen att kunna balansera sitt 

arbete och privatliv behöver det inte innebära att det faktiskt underlättar utan kan istället skapa 

dissonans av rädsla för att vara illojal mot arbetsgivaren. Individen vågar inte utnyttja 

flextidsystemet fullt ut utan tar alltid företaget i beaktning innan hon bestämmer sig för om hon 

ska flexa ut tidigare en eftermiddag. Individen väger på så sätt hela tiden sitt agerande gentemot 

företagets bästa. Om individen väljer att flexa ut tidigare en arbetsdag skulle också kunna vara 

beroende av om det är ett beteende som accepteras av kollegorna i arbetsgruppen. Det kräver att 

övriga medlemmar i arbetsgruppen också uppvisar samma beteende kring flextid för att individen 

ska känna sig konform med gruppen. Även om arbetsgruppen accepterar att vissa individer flexar 

ut tidigare så kan det leda till problem i balansen mellan arbete och privatliv. Om arbetstiden är 

fastställd till vissa tider av dygnet är det enklare att hålla en tydlig uppdelning mellan arbete och 

privatliv, vilket i vissa fall kan underlätta för individen. När arbetstiderna utgörs av ett 

flextidssystem kan det vara svårt att sätta gränser och leda till att mer tid ges till arbetet när kraven 
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från organisationen ökar. Därmed minskar tiden i privatlivet och gör det svårt att uppfylla de krav 

som ställs i den sfären. Detta leder till en kravfylld konflikt.  

2.4.2 Strain-based conflict: 

De kravfyllda konflikterna innebär att individen känner en stor påfrestning och press i den ena 

sfären vilket gör det svårt att fullfölja saker i den andra sfären. Enligt Adams, King & King (1996) 

kan kraven på individen komma både från arbetet och från privatlivet. Individen hamnar ständigt 

i kläm gällande vilken sfär hon ska välja och det talas därför om en obalans mellan arbete och 

privatliv som påverkar individens välbefinnande. I Hochschilds (2001) studie på företaget Amerco 

visade det sig att respondenterna kände en stor kravkonflikt mellan sitt arbete och privatliv. De 

hade så stora krav på sig i arbetslivet att när de kom hem orkade de inte ta itu med de krav som 

ställdes från familjen. Kraven från familjelivet var också stora, en respondent beskriver sin 

situation så här: 

 

I walk in the door and the minute I turn the key in the lock my older daughter is there. 

Granted, she needs somebody to talk to about her day… The baby is still up. She should 

have been in bed two hours ago and that upsets me. The dishes are piled in the sink. My 

daughter comes right up to the door and complains about anything her stepfather said or 

did, and she wants to talk to me about her job. My husband is in the other room hollering to 

my daughter, “Tracy I don‟t ever get any time to talk to your mother, because you‟re always 

monopolizing her time before I even get a chance!” They all come at me at once. 

(Hochschild 2001:37). 

 

Vilka krav respondenten än försökte uppfylla kände hon sig ändå otillräcklig i den andra sfären. 

Var hon på jobbet var arbetsuppgifterna för omfattande för att kunna tillfredställa arbetsgivaren 

och eftersom de kraven var så stora dränerade de henne på energi när hon väl kom hem vilket 

också gjorde kraven i privatlivet svåra att uppnå. Det hela resulterade i en ond cirkel där individen 

aldrig kände sig tillräcklig och därför missnöjd över att inte kunna tillgodose behoven hos 

människorna i sin omgivning. 

 

När jobbet inverkar för mycket på privatlivet genererar det en sämre kvalité på familjelivet vilket i 

sin tur gör att individen inte känner sig tillfreds med livet i största allmänhet. När familjen  

inverkar på arbetet leder det till att individen känner sig mindre tillfreds med sitt arbetsliv och har 

svårt för att känna sig lojal och totalt engagerad mot arbetsgivaren. Dessa känslor leder i sin tur 

till depression och stress (Adams et al 1996). För att minska konflikterna mellan arbete och 

privatliv och skapa balans däremellan säger de att socialt stöd är svaret. Socialt stöd kan komma 

både från familjesfären och från arbetet och kan vara antingen emotionellt eller instrumentellt. 

Med emotionellt stöd menar de att personerna i individens omgivning är lyhörda och empatiska 

och med instrumentellt stöd menas konkreta åtgärder för att lösa problemen. De diskuterar 

vidare att stödet från arbetslivet tidigare har fått stor uppmärksamhet i forskningen medan det 

från familjelivet inte fått lika stor uppmärksamhet. Anledningen till detta tror de är att stödet från 

familjelivet kan påverka individens generella välmående men har svårare för att underlätta själva 

arbetsbördan. 

 

Adams et al (1996) poängterar att det är viktigt att komma ihåg att även om familjen gärna vill ge 

stöd hemifrån kan det engagemanget hämmas av irritationen kring arbetssfären och dess 
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oförmåga att ge stöd så att privatlivet kan underlättas. De menar vidare att det också är viktigt att 

ta hänsyn till varje enskild individs inställning till sitt arbete och sitt privatliv. Om individen 

exempelvis har en karriärsyn på sitt arbete kommer det förmodligen att leda till en hög 

tillfredställelse på arbetet men öppnar samtidigt upp för en större möjlighet till konflikter på 

hemmaarenan. Om individen främst lägger vikten vid att ombesörja familjelivet kommer familjen 

också ha större inverkan på arbetet. Det kan antingen innebära att familjelivet stör arbetslivet till 

exempel genom många telefonsamtal från barnen under arbetsdagen eller också att familjen är 

tillfredställd vilket ger socialt stöd till individen när det gäller att försöka kombinera arbetet med 

privatlivet. Det är svårt att exakt precisera utfallet för varje enskild individ eftersom det är 

beroende av hur hela individens liv är uppbyggt. Individen måste ta hänsyn till båda sfärerna och 

det går heller inte bara att se till en individs inställning till arbetet kontra familjeliv. Hänsyn måste 

också tas till individens partners inställning samt vad människor i omgivningen har för inställning 

till individens agerande och val. Ett exempel är en karriärinriktad individ vars intresse ligger i att 

utföra ett så gott arbete som möjligt och därmed klättra på karriärstegen. För att denne ska ha 

balans mellan sitt arbete och privatliv kräver det att hon klarar av att bortse från och acceptera att 

familjen kommer i andra hand. Samtidigt som individen vill ha ett familjeliv kräver det också att 

det finns en partner som accepterar de prioriteringar som görs och därför tar mer ansvar för 

hemarbetet. Denna partner måste också anpassa sitt yrkesval efter individens. Har de barn 

tillsammans kräver det också att barnen accepterar sin förälders val och prioriteringar för att 

föräldern i sin tur inte ska känna dåligt samvete och därmed kunna upprätthålla en balans. 

Individen måste också ha arbetskollegor och en arbetsorganisation som främjar dessa intressen. 

Alla dessa bitar påverkar utfallet och hur pass välbalanserat arbetet och privatlivet i slutändan är. 

Varje individs balans mellan arbete och privatliv är unik och det blir än mer komplicerat att 

tillfredställa balansen eftersom individen också påverkas av samhällets strukturella normer och 

värderingar kring vilka krav som är acceptabla att prioritera bort. Eftersom individen har olika 

förväntningar på sig i sitt arbete och privatliv skapas olika roller som individen måste anpassa sig 

efter. När dessa roller inte är förenliga med varandra kan en beteendemässig konflikt uppstå.  

2.4.3 Behaviour-based conflict 

De beteendemässiga konflikterna innebär att de roller som en viss sfär kräver inte är lämpliga i 

den andra sfären. I Hochschilds (2001) studie på företaget Amerco intervjuar hon en kvinnlig 

respondent som har en högt uppsatt position inom företaget. Respondenten är inte villig att 

erkänna att hon har en rollkonflikt utan menar istället att hon tar med sig administrativa 

färdigheter från arbetet in i sin roll som mamma. På samma sätt tar hon också med sig ställningen 

hon har som mamma i familjen in på sin arbetsplats. På veckodagarna förklarar hon att hon 

tvingas outsourca delar ur sitt privatliv för att få arbetet och privatlivet att gå ihop och först på 

helgerna känner hon att hon kan agera fullt ut som mamma. Trots att hon anser att hon överlag 

har bra koll på rollkonflikten erkänner hon under en intervjusituation att hon aldrig varit så 

förvirrad som hon var just då: 

 

I have never felt this out of  control in my entire career. I came home from a business trip 

and looked at a note I‟d left for Cammy [the babysitter] to pick up Kevin Jr. at a different 

time on the weeks he´s in camp. I had the wrong month and the wrong week. I said to 

myself, “Oh my god, I‟m slipping at work and home. There´s no more left.” (Hochschild 

2001:75f) 
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Den beteendemässiga konflikten kan vara svår att precisera men blir ofta ganska tydlig då 

individen identifierar de olika roller hon intar i specifika sittuationer. Rollkonflikten innebär som 

Hochschilds (2001) respondent säger en förvirring hos individen som kan förklaras utifrån den 

kognitiva dissonans hon känner då hon i en arbetssituation spelar rollen som kollega men tvingas 

skifta roll och agera förälder när barnen ringer. Arbetskollega och förälder är två skilda roller som 

skapar konflikt hos individen i hur hon ska agera. Rollen som arbetskollega innebär förväntningar 

från kollegorna och arbetsgivaren på att hon ska utföra vissa uppgifter och vara närvarande på 

arbetet under en viss tid. Rollen som förälder är en helt annan där individen istället har 

förväntningar från sina barn på att hon ska vara tillgänglig och agera på ett helt annat sätt. 

Förväntningarna på de olika rollerna kommer från olika håll och skapar på så sätt en konflikt hos 

individen. 

 

Individer kan ha olika positioner i en grupp vilket medför vissa förväntningar på individens 

beteende. Detta skapar en process hos individen som Trost & Levin (2004) definierar som en 

roll. Denna process leder till att individen beter sig på ett visst sätt i förhållande till rollen. 

Eftersom det till varje position är kopplat förväntningar från flera olika håll så uppstår olika 

delroller som är knutna till samma roll, en totalroll. I en organisation kan en totalroll vara anställd, 

en position som medför olika förväntningar från de arbetskamrater som finns i arbetsgruppen, 

men också från arbetskamrater i andra grupper och från chefer. En anställd är dock aldrig bara 

anställd utan har alltid flera olika roller att förhålla sig till. En anställd är till exempel också kvinna 

eller man och kan även vara mamma eller pappa, roller som också medför förväntningar på 

individen. Det kallar Trost & Levin (2004) för multipla roller. Som anställd kan det vara svårt att 

förhålla sig till alla de olika rollerna eftersom det riktas förväntningar på individen från många 

olika håll. En anställd som också är mamma eller pappa har en mycket stor uppsättning av 

förväntningar på sina olika roller. Det ställer större krav både på individen och organisationen att 

kunna hantera dessa olika roller och få dem att fungera tillsammans. 

 

En individs handlande kan alltså förklaras utifrån de roller som individen innehar och de 

förväntningar som är förknippade med en viss roll. Goffman (2006) beskriver hur människor 

formar sitt eget jag och sin självuppfattning i interaktion med andra människor. När en individ 

möter en annan människa måste hon försöka avgöra hur den andra människan uppfattar 

situationen och vilken social identitet som är aktiverad för att på så sätt veta vilket beteende som 

kan förväntas av den andra personen. Detta är något som alla individer i sociala interaktioner gör 

och de är samtidigt medvetna om denna process hos varandra vilket gör att de anpassar sitt 

beteende efter de förväntningar de har på varandra. Genom att framställa sitt eget jag på ett 

speciellt sätt kan människor styra de intryck som omgivningen får av dem och på så vis också 

påverka deras definition av situationen. Enligt Goffman (2006) arbetar människor i vissa 

situationer mycket med sina framträdanden för att på så vis styra andra människors intryck 

medan andra framträdanden faller sig mer naturligt. Han menar att vi dramaturgiskt måste 

övertyga andra människor om vilka vi är och hur vi vill att de ska uppfatta oss. Goffman (2006) 

liknar social interaktion vid ett skådespel där människor tar på sig olika roller och agerar utifrån 

dem på en social scen. Genom interaktion, de sociala roller som människor tar på sig och deras 

gemensamma definitioner av situationen skapar människor en ram för hur interaktionen ska se 

ut, ungefär som en scen i ett skådespel.  Detta gör att normer uppstår och skapar förväntningar 

på hur individen ska bete sig. I en arbetsgrupp måste individen därför förhålla sig till den roll hon 
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har i arbetsgruppen och dramaturgiskt övertyga sina kollegor om vem hon är. Det kan i sin tur 

skapa en konflikt då individens övriga roller inte kan kombineras med yrkesrollen. 

 

Kreiner, Hollensbe & Sheep (2009) identifierar två typer av människor som befinner sig i en 

grupp, de agerar antingen segmenterat eller integrerat. Segmenterade individer delar upp de två 

sfärerna, arbete och privatliv och har till exempel en kalender för varje eller delade nyckelknippor, 

en för arbetet och en för privatlivet. Den andra typen av individ integrerar istället arbetet med 

privatlivet, de bjuder till exempel med kollegor från jobbet hem på middag och har kort på 

familjen uppsatta på arbetet.  Gränsöverskridningar mellan arbete och privatliv sker när individen 

tvingas handla omvänt från hur hon annars agerar, alltså när en segmenterad individ tvingas agera 

integrerat och tvärtom. Det som skulle kunna tänkas påverka och därmed tvinga en individ att 

handla på ett visst sätt kan kopplas till vilka normer och förväntningar som finns i de olika 

sfärerna. Det finns många faktorer från arbetet som påverkar hur en individ beter sig. En 

segmenterad individ räknar inte med att behöva ta med sig arbete hem eller arbeta övertid när 

hon egentligen ska hämta barnen på förskolan. Om det ändå är det arbetsklimatet och de 

normerna som finns på arbetsplatsen har individen inget val om medlemskapet i gruppen ska 

bevaras. En integrerad individ kanske arbetar i en miljö där det inte passar att ha bilder på barnen 

eller att umgås på fritiden, därför måste vissa bortprioriteringar göras till förmån för normerna i 

arbetsgruppen och klimatet som råder i organisationen. Enligt Kreiner et al (2009) kan 

gränsöverskridningar vara mer eller mindre djupgående, samt mer eller mindre frekventa. En 

mindre djupgående gränsöverskridning är om det till exempel enbart handlar om att ta emot ett 

telefonsamtal från ett sjukt barn på jobbet eller att ta emot ett samtal från en arbetskollega när 

man är hemma. Mer djupgående överskridningar kan istället vara att ofta tänka på och prata om 

det privata livet med sina arbetskollegor eller att till exempel ta med sig arbetet hem när man väl 

är hemma. Blir gränsöverskridningarna också mer frekventa kan de  bli mer djupgående på sikt 

och alltså inkräkta mer på arbetet eller familjelivet. 

 

När en individ kompromissar mellan rollkonflikten i sitt arbete och privatliv finns det alltid andra 

individer i omgivningen som påverkar individens beslut. Individerna i omgivningen kan antingen 

vara möjliggörare eller hindra individen från att agera på ett visst sätt. Det är också ofta de som 

påverkas av själva aktionen och därmed måste kompromissa kring antingen synen på balansen 

eller kring hur de faktiskt balanserar sitt arbete och privatliv (Kreiner et al 2009). Det kan handla 

om att en individ i en arbetsgrupp känner att den måste gå en halvtimme tidigare från jobbet en 

dag för att kunna hämta barnen på förskolan och ber därför kollegorna täcka upp åt denne. 

Individerna i personens omgivning påverkas av detta då de antingen väljer att täcka upp för 

individen och därmed känner sig illojala mot sin arbetsgivare i och med att de egentligen vet att 

det inte är korrekt att göra så. Om det alltid är samma person som måste gå tidigare från arbetet 

påverkar det individens kollegor med tanke på vilket sätt de kan balansera sitt arbete och 

privatliv. De kan ju inte alla gå en halvtimme tidigare från arbetsplatsen utan några måste ju vara 

möjliggörare och täcka upp för andra. 

2.4.4 OCB 

Organisatoriskt medborgarbeteende (Organisational Citizenship Behaviour, hädanefter OCB) är 

ytterligare ett sätt att förklara de konflikter som en individ kan känna då arbetet ställer mycket 

informella krav. Det definieras som de beteenden som bidrar till att bevara och förstärka den 
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sociala och psykologiska kontext som stödjer utförandet av uppgifter i en organisation. OCB är 

viktigt för effektiviteten i ett företag eftersom det sträcker sig bortom de formella krav som 

organisationen ställer. Exempel på OCB är hjälpande beteende, spridande av "goodwill", att 

försvara organisationen mot utomstående hot och att frivilligt ta på sig extra ansvar (Beham 

2011).  

 

OCB kan vara riktat mot en annan individ i organisationen och benämns då OCBI (individual) 

eller mot organisationen som helhet och benämns då OCBO (organisation) (Banki 2010). Enligt 

Beham (2011) karaktäriseras OCBI av hjälpande beteende medan OCBO karaktäriseras av 

lojalitet och plikttrogenhet. Beham (2011) beskriver en tredje form av OCB som benämns OCBT 

(task), en form som karaktäriseras av extra ansträngning och uthållighet på jobbet gällande 

arbetsuppgifterna. Det kräver engagemang och en vilja att maximera den egna arbetsprestationen. 

Beham (2011) påvisar ett samband mellan individens upplevelse av konflikt mellan familjeliv och 

arbete och individens producerande av OCBI och OCBT. Beham (2011) menar att en individ 

strävar efter att uppnå och bevara personliga resurser såsom tid och energi. Hot mot eller faktisk 

förlust av dessa resurser kan skapa en stress hos individen som då försvarar sig mot detta genom 

att undvika framtida resursförluster. Att försvara de personliga resurserna kan dock leda till att 

individens prestation försämras. Beham (2011) menar att individer som upplever stora krav från 

privatlivet försvarar sina personliga resurser genom att inte visa upp hjälpande beteenden och 

extra ansträngningar (OCBI och OCBT) i arbetslivet. 

 

Beham (2011) menar, i likhet med studien Hochschild (2001) gjorde på företaget Amerco, att 

individer i organisationer ofta blir bedömda utifrån prestationer som är direkt kopplade till OCB. 

Anställda som inte visar engagemang i form av arbetstid och ansträngning på jobbet ses som 

sämre organisatoriska medborgare och får därför inte goda omdömen och chansen till 

befordring. För att underlätta förmågan att balansera arbete och privatliv introduceras ofta olika 

program och policys i företag som erbjuder de anställda flextid eller andra underlättande åtgärder. 

Det finns dock, menar Beham (2011), empiriska bevis som säger att arbetstagare som utnyttjar 

dessa förmåner såsom föräldraledighet eller liknande uppfattas som sämre organisatoriska 

medborgare. Det är därför viktigt att organisationer arbetar för att skapa ett familjevänligt klimat 

istället för att endast introducera policys och program som ändå kommer missgynna de individer 

som väljer att använda sig av dem.  

 

Beham (2011) beskriver alltså OCB som beteenden som anställda i en organisation utför utan att 

det formellt krävs av dem och att OCB är något som är nödvändigt för att en organisation ska 

fungera på ett effektivt sätt. Det är därför rimligt att tro att graden av OCB som utförs i en 

arbetsgrupp påverkas av gruppens normer. Normerna skulle kunna reglera producerandet av 

OCB i enlighet med de krav som organisationen ställer eftersom gruppen behöver utföra arbetet 

på ett effektivt sätt för att överleva. Chen, Lam, Schaubroeck & Naumann (2002) menar att OCB 

också kan betraktas på gruppnivå och benämner GruppOCB (GOCB) som ett gruppfenomen 

som berör i vilken utsträckning en grupp som helhet ägnar sig åt OCB. De menar att den främsta 

funktionen som GOCB har är att underlätta samverkan mellan gruppens medlemmar, fostra 

effektivitet inom gruppen och främja förutsägbarhet för beteenden i gruppen. GOCB och 

individuell OCB leder oftast till samma sak men Chen et al (2002) menar ändå att det är viktigt att 

skilja dem åt eftersom de strukturer som ligger bakom hur de uppstår är olika. Individuell OCB 
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förmodas orsakas av till exempel individens upplevelse av arbetstillfredsställelse, förtroende eller 

rättvisa medan GOCB förmodas orsakas av kommunikation mellan gruppmedlemmar och 

gruppdynamik. Därav menar Chen et al (2004) att GOCB uppstår, utvecklas och sprids genom 

gruppmedlemmars beteende och handlingar. Det är med andra ord inte GOCB som bestämmer 

gruppmedlemmarnas handlingar utan det är individer som genom sina beteenden påverkar 

varandra och den samlade produktionen av GOCB, vilket i sin tur påverkar individerna i 

gruppen. 

 

Ehrhart & Naumann (2004) menar att det bör finnas ett samband mellan gruppnormer och 

producerandet av OCB och att normerna bör påverka i vilken utsträckning individer i en viss 

grupp är villiga att producera OCB. Enligt deras modell formas normer kring OCB i en 

arbetsgrupp genom ett samspel mellan ledarskapsnormer, personliga normer, beskrivande normer 

och föreskrivna normer. Samspelet mellan dessa påverkas också bland annat av gruppens 

sammanhållning, individens identifieringsgrad med gruppen och associationen mellan OCB och 

gruppens framgång. Enligt Ehrhart och Naumann (2004) är det större chans att normer för OCB 

formas i grupper där viljan att förbli medlem i gruppen är stor hos dess medlemmar och att 

normerna har större chans att förstärkas om det råder stor enighet i gruppen om dem. I 

arbetsgrupper där normer för OCB skapas bör medlemmarna alltså förvänta sig hjälpande 

beteenden från varandra, ett stort engagemang i arbetet och lojalitet gentemot organisationen. 

Enligt Beham (2011) har höga nivåer av OCB i en organisation visats framkalla stress, 

överansträngning och konflikt mellan arbete och privatliv. Det finns bevisligen ett samband 

mellan OCB och individens förmåga att balansera arbete och privatliv. Det är också rimligt att 

anta att gruppnormer påverkar utsträckningen av producerandet av OCB hos individerna i en 

arbetsgrupp och därför är det intressant att rikta uppmärksamheten mot just dessa gruppnormer 

och den inverkan de har på individen och dennes liv.  

 

Sammanfattningsvis finns det alltså tre huvudorsaker till varför individer har svårt för att 

balansera sitt arbete med privatlivet. Alla tre konflikter grundar sig i att individen ständigt ska vara 

tillgänglig i de båda sfärerna. Individen har stora krav på sig att hon ska lägga ner mycket tid, vara 

närvarande och uppmärksam både mot sitt arbete och i sitt privatliv. Dessutom ska hon uppfylla 

alla de krav och förväntningar som ställs utöver det på henne i de båda sfärerna. OCB kan ses 

som ytterligare en orsak till konflikterna, då individen känner ett krav på sig att lägga ner mer tid 

på arbetet samt ständigt vara närvarande och tillgänglig. Arbetet och privatlivet kan ses som två 

motpoler som båda dränerar individen på energi och de verkar inte ha mycket förståelse för 

varandras behov. I och med att de båda sfärerna inte tar hänsyn till varandra resulterar det i icke 

välmående individer som tvingas balansera mellan dem. För att balansen istället ska fungera 

kräver det alltså att sfärerna tar hänsyn till varandra och ger av sitt sociala stöd till individen. Det 

blir därför intressant att studera hur arbetsgrupper ser på balansen mellan arbete och privatliv 

samt hur individerna i arbetsgruppen resonerar kring frågan och hur de påverkar varandra genom 

att antingen främja balansen eller att hämma den. 



20 

 

3. Metod 

 

I detta avsnitt beskrivs grundläggande hur vi gått tillväga för att genomföra vår undersökning. Avsnittet börjar 

med en redogörelse för den metod vi valt, vårt urval och tillvägagångssätt. I den senare delen av avsnittet för vi en 

diskussion kring kvalitén och de etiska aspekterna av undersökningen. 

3.1 Metodval 

Den metod som vi har valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer. Vår ansats är deduktiv, 

vilket innebär att vi utifrån befintliga teorier undersöker verkligheten och försöker hitta samband 

mellan teori och empiri (Patel & Davidsson 2003). Kvalitativ metod anses enligt Lindgren (2008) 

vara lämplig för att beskriva sociala fenomen, förhållanden och processer. Den kvalitativa 

metoden hjälper till att utveckla kunskap om det mindre kända och är mycket lämplig att använda 

för att undersöka social interaktion samt förmedla människors tolkningar och förståelse av sin 

egen verklighet. Denzin och Lincoln (2008) menar att kvalitativ forskning inriktar sig på 

meningsskapande och att söka svar på frågor angående sociala erfarenheters uppkomst. Den 

används för att skapa en större förståelse för individers perspektiv på verkligheten genom 

detaljerade intervjuer eller observation. Kvalitativ forskning används också för att få en djup 

beskrivning av verkligheten och konfronterar fenomen i det verkliga livet. Kvalitativa forskare 

undersöker den verklighet de är intresserade av och presenterar sina svar inom ramen för denna 

verklighet. Syftet med vår undersökning är att öka förståelsen för hur arbetsgruppen påverkar 

individens syn på balans mellan arbete och privatliv genom normer kring arbete. Eftersom detta 

är ett relativt outforskat område ansåg vi att kvalitativ metod var att föredra framför kvantitativ 

metod för att utveckla kunskap och skapa djupare förståelse.  

3.2 Urval 

Vi valde att genomföra vår undersökning på ett internationellt produktionsföretag som finns 

representerat i Värmland, med 300 anställda inom regionen. I undersökningen valde vi att studera 

två arbetsgrupper på företaget.  För att kunna få en helhetsförståelse för hur individerna i 

arbetsgruppen påverkas av de normer som råder där gällande arbete intervjuade vi samtliga i 

arbetsgruppen. Vi använde ett kriterierelaterat urval (Merriam 1994) där vårt önskemål var att få 

studera två arbetsgrupper, där den ena var hög- och den andra lågkvalificerad. Vårt urval 

baserades på personlig kännedom (Merriam 1994) då personalchefen på företaget utefter våra 

önskemål valde ut de arbetsgrupper som hon trodde var mest angelägna om att delta som 

respondenter. När arbetsgrupperna blivit utvalda skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) till 

de respondenter som skulle delta i undersökningen. I informationsbladet framgick syftet med 

undersökningen och respondenternas delaktighet i den samt den beräknade tiden för 

intervjuerna. 

3.2.1 Beskrivning av arbetsgrupperna  

Från början var vårt avseende att jämföra de båda arbetsgrupperna med fokus på att den ena 

arbetsgruppen är lågkvalificerad och den andra högkvalificerad. Vårt antagande var att deras 

utbildningsskillnader kan göra att normerna skiljer sig åt i de båda grupperna. 

Utbildningsskillnaderna kan också ha en inverkan på hur mycket individerna i grupperna påverkas 

av de normer som finns där. Med en lågkvalificerad arbetsgrupp menar vi att de har högst 
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gymnasieutbildning och med en högkvalificerad arbetsgrupp krävs minst högskoleutbildning. Då 

vi genomförde analysen insåg vi att det inte var möjligt för oss att dra några slutsatser kring 

skillnaden mellan grupperna beroende på deras utbildningsnivå. Grupperna skiljer sig dock åt i 

det avseende att individerna i den ena arbetsgruppen identifierar sig mycket med densamma 

medan individerna i den andra gruppen inte alls identifierar sig med den. Därför bestämde vi oss 

för att lägga fokus på hur arbetsgruppers sammanhållning påverkar de normer som finns i 

gruppen och hur stor inverkan de har på individen, något som vi också hittat stöd för i tidigare 

forskning. 

 

Den lågkvalificerade arbetsgruppen består av sju individer som arbetar i produktionen på 

företaget, de arbetar dagtid men har jour var sjunde vecka. Den högkvalificerade arbetsgruppen 

består av fem individer som arbetar på kontoret på företaget, de arbetar också dagtid. Individerna 

i arbetsgrupperna arbetar nära varandra varje dag, förutom i den högkvalificerade arbetsgruppen 

där den ena respondenten har halva sin tjänst förlagd på annan ort. I varje arbetsgrupp är en av 

individerna också närmsta chef för de övriga i gruppen. Grupperna är homogena i det avseendet 

att medlemmarna i grupperna har likvärdig utbildningsnivå. Den ena gruppen är dock homogen i 

fler avseenden då den består av endast män. Dessa män skiljer sig i ålder där den yngsta är mellan 

35-40 och den äldsta närmar sig pension, alltså 65-67. Detta gör att gruppmedlemmarnas 

familjesituationer varierar något. Vissa av dem har små barn hemma medan några har utflugna 

barn. Många av gruppens medlemmar har arbetat inom företaget under en lång tid, sedan 

produktionen startade upp på orten. Vissa av dem har arbetat inom företaget ännu längre men då 

på andra orter. De flesta medlemmarna i gruppen har dock haft liknande arbetsuppgifter genom 

hela sina yrkesliv, även om de arbetat på andra företag. Detta gör att arbetslivserfarenheten inom 

gruppen är relativt djupgående inom den bransch där de arbetar men inte så bred inom övriga 

områden på arbetsmarknaden. Den andra gruppen utgörs av tre kvinnor och två män. Åldern 

varierar inte så mycket utan de befinner sig i medelåldern, mellan 35 och 45 år. De flesta 

medlemmarna i arbetsgruppen har också familj och barn i varierande åldrar, allt från 1 till 10 år. 

De anställda i denna arbetsgrupp har inte arbetat på företaget lika länge som de anställda i den 

andra arbetsgruppen. De har arbetat på företaget allt ifrån 6-13 år. I denna arbetsgrupp är 

arbetslivserfarenheten bred, många av de anställda har haft varierande yrken innan de började 

arbeta på företaget. Genom de högre utbildningarna är de anställda dock specialiserade på sina 

specifika områden.  

3.3 Genomförande 

Vi valde att utföra halvstrukturerade intervjuer där vi i förväg bestämt frågeområden med 

tillhörande följdfrågor men där möjligheten också fanns att gå vidare med ytterligare följdfrågor 

utifrån respondentens svar. Vi konstruerade en intervjuguide som vi utgick från vid intervjuerna, 

något som vi diskuterar längre fram i texten. Intervjuguiden finns också bifogad som bilaga 1. 

Lantz (2007) menar att det under intervjun är intervjuarens uppgift att hålla en god balans mellan 

respondentens frihet att utveckla sina svar och att stanna vid ämnet. Öppna intervjuer utgår ifrån 

teman där respondenten är fri att själv definiera området och vad som är intressant att prata om i 

förhållande till ett visst fenomen. Det gör att kraven på intervjuarens förmåga att hålla 

respondenten kvar vid ämnet blir större. Vid helt strukturerade intervjuer är svarsalternativen 

fastställda innan och det medför en risk att respondenten har svårt att identifiera sig själv med de 

svar som finns. Det lämnar lite eller nästan obefintligt utrymme för respondenten att vidare 
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förklara sina svar och känslor kring ämnet (Lantz 2007). Vi valde den halvstrukturerade intervjun 

för att intervjuguiden då kan användas som ett hjälpande verktyg för att hålla fast vid det 

relevanta ämnet under hela intervjun. Denna intervjuform ger också respondenten möjlighet att 

vidareutveckla och vara mer fri i sina svar.   

 

Intervjuerna utfördes i ett konferensrum på respondenternas arbetsplats. Vid intervjuerna var vi 

båda närvarande men vi valde att låta en av oss vara huvudintervjuare medan den andra tog 

anteckningar och flikade in med följdfrågor. Innan intervjuerna startade informerade vi 

respondenterna om syftet med intervjun och hur svaren skulle komma att användas. 

Respondenterna var således medvetna om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt innan 

intervjun började. De blev också upplysta om att intervjun var frivillig och att de när som helst 

under intervjuns gång kunde avbryta den. Respondenterna fick också möjlighet att godkänna att 

intervjuerna spelades in med hjälp av bandupptagning. Intervjuerna pågick i cirka 45 minuter 

vardera.  

3.3.1 Intervjuguide 

Vid konstruerandet av intervjuguiden bestämde vi oss först och främst för att utgå från den halv-

strukturerade intervjun som Lantz (2007) beskriver. I intervjuguiden började vi först med att be 

respondenten berätta om dennes bakgrund, vi höll den delen öppen men såg samtidigt till att få 

reda på det vi ville genom att följa upp med förberedda frågor. Att respondenten fick berätta 

ganska fritt var till för att skapa en trivsam stämning och inledning på själva intervjun men det vi 

fick reda på var också nödvändiga bakgrundsvariabler som vi räknar med att behöva i vår 

framtida analys, något som också Lantz (2007) påpekar är viktigt för en intervju. Vi byggde sedan 

på vår intervjuguide med tre huvudteman. Där var individen inte lika fri att berätta kring olika 

teman utan vi ställde mer konkreta frågor. Lantz (2007) beskriver att i den halvstrukturerade 

intervjun består intervjuguiden av direkta frågor som ser till att fånga upp det som intervjun 

ämnar ta reda på. Det lämnar mindre utrymme för improvisation men samtidigt ser de konkreta 

frågorna till att man som intervjuare inte missar viktiga aspekter. Att vi ställt konkreta frågor och 

utgått från samma mall vid samtliga intervjuer underlättar också förmågan att jämföra de olika 

grupperna med varandra. Vi testade vår intervjuguide på en utomstående respondent innan vi 

utförde de riktiga intervjuerna på företaget. Det var nyttigt att få testa guiden innan vi gav oss ut i 

verkligheten inte minst för att se ungefär hur lång tid intervjuerna skulle ta. Vi ville också 

säkerställa att vi hade ett bra flyt i våra frågor, öka vårt förtroende för guiden samt öva för att 

känna oss mer bekväma i den. När vi testade vår intervjuguide insåg vi att vissa av frågorna i den 

var lika varandra och att vissa av dem därmed kunde strykas. I övrigt föranledde inte vår 

testintervju några större ändringar i intervjuguiden, utan ökade snarare vår tro på att den skulle 

vara ett fungerande verktyg för att hjälpa oss att ta reda på det som vi ville undersöka. Lantz 

(2007) förklarar vikten av att utföra provintervjuer innan man ger sig ut på fältet, hon menar då 

att även respondenten som svarar på provintervjun ska vara medveten om att det är ett test och 

kan därför också själv komma med synpunkter på den. För att ytterligare stärka kvalitén på vår 

intervjuguide bad vi vår handledare läsa igenom den. Utefter de synpunkter vi då fick ändrade vi 

en del frågor och omformulerade språket så att det skulle passa bättre i vardagligt tal.  

 

Det första temat i vår intervjuguide var respondentens arbete, där vi mer specifikt ställde frågor 

kring arbetet, vilken betydelse det har för individen och vilka krav hon har där. Sedan ställde vi 
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frågor kring respondentens arbetsgrupp, vi hade då en öppen fråga där vi bad respondenten 

beskriva sin arbetsgrupp men hade även mer konkreta frågor för att säkerställa att vi fick svar på 

det vi ville. Nästa tema var individens upplevelse av balansen mellan arbete och fritid och vi 

började då med att fråga om respondenten upplevde om den ena sfären inverkade negativt på 

den andra och tvärtom. Utefter svaret vi fick på den frågan kunde vi sen ställa våra efterföljande 

frågor och följa upp dem med tanke på vilka exempel respondenterna gett och vad de svarat 

tidigare under intervjun. Det sista temat kallade vi för situationsbeskrivningar där vi mer konkret 

målade upp en situation för respondenten som denne fick ta ställning till. Respondenten skulle 

exempelvis reflektera över vad som händer om en gruppmedlem kommer en halvtimme försent 

till arbetet på grund av att det krånglat hemma. Vi upplevde att situationsbeskrivningarna 

konkretiserade intervjun ytterligare och genom att ställa direkta påståenden angrep vi 

respondenten på ett annorlunda sätt vilket var intressant. Vår näst sista fråga som handlade om 

hur vi som utomstående personer skulle bete oss för att bäst passa in i respondentens 

arbetsgrupp hade vi först tänkt ställa i samband med frågorna om arbetsgruppen. Vi märkte dock 

redan vid första intervjun att den frågan var för tidig att ställa då den uppmanade respondenten 

till att våga släppa på sina gränser och faktiskt beskriva för oss hur deras normer såg ut och hur vi 

skulle anpassa oss efter dem. Frågan var ändå bra att ställa och vi valde därför att göra det mot 

slutet när vi hade vunnit respondentens förtroende ytterligare och det därför kändes mer bekvämt 

att lite skämtsamt förklara hur vi skulle gå tillväga för att passa in hos dem. Under intervjuernas 

gång ändrade vi bland annat ordningsföljd på frågorna och valde också att lägga till en fråga om 

hur den typiska personen var för deras yrkeskategori. Detta gjorde vi för att ta reda på deras 

stereotypa uppfattning. Frågan som handlar om vilka krav och förväntningar respondenten 

känner att hon har i sitt privatliv visade sig vara svår att svara på. Därför valde vi så småningom 

att lägga till frågor som var mer konkreta, vi frågade istället vilka förväntningar de hade på sig 

som pappa/mamma, partner och kompis. Det visade sig då bli enklare för respondenten att svara 

på frågan. 

3.3.2 Databearbetning 

För att göra intervjuerna mer tillgängliga för analys valde vi att transkribera dem så fort som 

möjligt efter att de genomförts. Vi gjorde utskrifterna av intervjuerna själva och skrev dem 

relativt ordagrant. Vi valde dock att utelämna vissa upprepningar, pauser och emotionella uttryck 

och tog endast med dem i de fall där de kändes relevanta för analys. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att graden av detaljer som tas med vid utskriften avgörs av hur och av vem utskrifterna ska 

användas. Eftersom utskrifterna var ämnade för att vi bättre skulle komma ihåg intervjuerna och 

kunna analysera svaren ansåg vi att vi redan i utskriftsfasen kunde börja sortera bort viss 

information.  

 

Analysen genomfördes med hjälp av meningskodning, meningskoncentrering och 

meningstolkning. Vid meningskodning kategoriseras intervjutexten efter förutbestämda 

nyckelord. Meningskoncentrering handlar om att sammanfatta och precisera respondenternas 

svar till kortare avsnitt där den väsentliga meningen tydligt framträder. Dessa kortare avsnitt kan 

sedan användas för att hitta samband i materialet. Meningstolkning innebär att forskaren utifrån 

sin teoretiska referensram tolkar intervjuerna och försöker hitta underliggande betydelser av 

materialet (Kvale & Brinkmann 2009). För att få en övergripande bild av vårt material använde vi 

oss av meningskodning där de förbestämda nyckelorden kopplades till vår teori. Nyckelorden var: 
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Identitet, Normer, Work-Life Balance, Time-based conflict, Strain-based conflict, Behaviour-

based conflict och Arbetet/Arbetsgrupp. Med hjälp av meningskoncentrering sorterades 

materialet in under de olika kategorierna och på så vis framträdde mönster för de normer och 

beteenden som fanns i de olika grupperna. Därefter började meningstolkningen där nya 

kategorier växte fram utifrån materialet. Vi genomförde analysen var för sig då vi båda tolkade 

alla intervjuer och efter den andra kategoriseringen sammanfördes våra resultat. Detta gjorde vi 

dels för att få olika perspektiv på materialet och inte påverkas av varandras förförståelse, men 

också för att kunna säkerställa tolkningen. Om vi båda upptäckt ett mönster så ansåg vi att det 

med stor sannolikhet faktiskt var så svaret kunde uppfattas och att rekonstruktionen av 

respondenternas verklighet därmed var trovärdig (Merriam 1994). Dessa mönster kopplades 

sedan till den befintliga teorin och sammanfördes i vårt resultatkapitel. 

  

Nedan följer ett exempel på den process som intervjumaterialet genomgått under vår 

databearbetning. Vi presenterar ett utdrag ur vårt material och visar hur vi genomfört analysen i 

tre olika exempel.  

 

Exempel 1: 

 

Haha… nej… Jag värdesätter fritiden något… förr så tyckte jag det gjorde det ingenting, jag 

kan jobba lite extra och få mycket pengar men det är jag inte ett dugg intresserad av. Jag har 

så att jag klarar mig. Jag behöver inte ha mer, då bara köper man en ny mobiltelefon men det 

behöver inte jag… jag klarar mig ändå. Jag värdesätter den. Jag skulle aldrig kunna tänka mig 

att åka till Norge och jobba, det är det ju många som gör. Men sen startade man familj och 

grejer…  

 

Meningskoncentrering: Värdesätter fritiden oerhört. Skulle jobba mindre om de 

ekonomiska möjligheterna fanns. 

Första kategoriseringen: Work-Life Balance  

Andra kategoriseringen: Fritiden är viktigast 

 

Exempel 2: 

 

- Men arbetet, är det någonting i arbetet som du ändå känner är viktigt? 

- Ja, det är det väl… maskinerna ska ju gå. Det är klart att man ömmar mer för sin egen maskin, där 

man är maskinansvarig. Jag ser ju till att… om det är någonting som ska beställas, jag går ju in och 

kollar på arbetsordrarna varje dag, om jag har tid alltså. Idag är en sån dag när man reparerar 

grejer och inte har lika mycket tid att kolla det. Det ska väl funka på alla maskiner, men man 

ömmar lite mer för den man är ansvarig för, det gör man ju. 

- Men är det för att du har ett intresse för det eller är det för att det förväntas av dig att du ska ha 

den maskinen i ordning? 

 

Meningskoncentrering: Känner ansvar för att maskinerna ska gå. Är också mån om att 

göra sin del av jobbet. "Ömmar mer för sin egen maskin." 

Första kategoriseringen: Normer 

Andra kategoriseringen: Frihet under ansvar och arbetsmoral 
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Exempel 3: 

 

Nej, men delvis är det klart att det är mer ansvar. Men jag tar ju inte med mig något jobb 

hem, det gör jag ju inte. Jag går ju inte och svider för att maskinen står stilla här hela natten. 

Det är inte något som jag grämer mig över. När jag kliver ut genom dörren då har jag glömt 

bort vad jag har gjort över dagen.  

 

Meningskoncentring: Jobb är jobb och hemma är hemma. 

Första kategoriseringen: Work-Life Balance 

Andra kategoriseringen: Jobb är jobb, hemma är hemma 

 

Citaten i texten visar de avsnitt som har sammanfattats. Detta utgör meningskoncentreringen i 

vår analys, där längre stycken eller i vissa fall korta meningar sammanfattas i sin koncentrerade 

mening. De korta kommentarerna där meningen koncentrerats sattes sedan in i rubriker, till 

exempel Work-Life Balance eller Normer, vilket visas här ovan. När alla intervjuer analyserats 

kunde sedan de kortare meningarna under varje rubrik jämföras med varandra och sammanfattas 

i en mer beskrivande rubrik, till exempel "Fritiden är viktigast". Materialet från båda grupperna 

analyserades på samma sätt och detta medförde också att vi kunde jämföra de olika grupperna 

och på ett enkelt sätt se hur de olika kategorierna stämde överens och skilde sig åt.  

3.4 Kvalitetsdiskussion 

En undersöknings kvalitet avgörs av dess reliabilitet och validitet, som beskriver giltigheten och 

trovärdigheten i undersökningen. Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår undersökning och 

kommer att diskutera reliabilitet och validitet utifrån Merriams (1994) definition av begreppen.  

 

Validitet delas upp i två delar, inre och extern validitet. Inre validitet beskriver hur väl en 

undersökning lyckats fånga verkligheten och om forskaren mätt det som avsetts. Inom kvalitativ 

forskning är det svårt att avgöra hur stark den inre validiteten är eftersom den verklighet som 

beskrivs är i ständig förändring. Merriam (1994) har ändå definierat sex strategier som en forskare 

kan använda sig av för att fastställa den inre validiteten i en undersökning. Den inre validiteten i 

vår forskning stärks av att vi varit två som genomfört hela undersökningen och att vi intervjuat 

alla individer som är medlemmar i respektive arbetsgrupp. Detta innebar att vi fick en helhetsbild 

av den verklighet som individerna i gruppen upplever och ingen av dem får agera representant 

för någon annan. Under hela processen har vi fått kontinuerlig handledning då vår handledare 

läst igenom vår undersökning och kommit med synpunkter på den. Under hela undersökningens 

gång har vi reflekterat över vår egen förförståelse. Dels genom att vi valt att inkludera vissa 

teoretiska begrepp i undersökningen och utesluta andra, samt att vi formulerat intervjuguiden och 

också analyserat svaren utifrån dessa teorier. Detta motsvarar tre av de sex strategier som 

Merriam (1994) definierar. Det finns två svagheter i vår undersökning som inverkar på den inre 

validiteten. Vi har endast använt oss av en metod som inte visar en mångsidig bild av 

verkligheten. Eftersom undersökningen syftade till att studera arbetsgruppers normer kunde 

observation ha varit en metod som kompletterat resultatet. Vid intervjuer är forskaren låst vid sin 

intervjuguide och respondenterna är mer benägna att ge svar som är passande och inte lika 

verklighetstrogna (Merriam 1994). Observationer hade också kunnat hjälpa till att bekräfta att de 

normer som upptäcktes vid intervjuerna faktiskt existerar i verkligheten. I teorikapitlet 
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diskuterades föreskrivna normer som innebär att individer följer gruppens normer även när inte 

gruppen är närvarande. Observationer i hemmet hade ökat möjligheterna för oss att undersöka i 

hur stor utsträckning respondenterna påverkas av normerna även utanför arbetsplatsen. Detta har 

varit svårt att ta reda på genom intervjuer eftersom respondenterna då styr den information de 

vill lämna ut. För att kunna utföra observationer krävs det dock att undersökningen kan utföras 

under en längre tidsperiod. Då vi är relativt begränsade vad gäller tid, valde vi att endast utföra 

intervjuer. Tidsbegränsningen har också hindrat oss från att utföra fler intervjuer vid något annat 

tillfälle, vilket ytterligare kunde stärkt vårt resultat. Då intervjuerna i denna undersökning är 

utförda endast vid ett tillfälle ger det en ögonblicksbild av arbetsgruppernas situation. 

Tidsbegränsningen medförde också att vi fick göra vissa avgränsningar i vår undersökning, bland 

annat har vi valt att inte ta hänsyn till könsaspekten i vårt arbete. Då personalchefen valde ut de 

grupper som skulle delta i undersökningen medförde det att en av grupperna bestod av enbart 

män. Enligt Beham (2011) är kvinnor i större utsträckning ansvariga för familjelivet och detta 

påverkar i sin tur upplevelsen av balans mellan arbete och privatliv. Eftersom den ena gruppen 

enbart består av män kan vi anta att respondenterna i den gruppen har ett mindre ansvar för 

familjelivet och därmed inte upplever obalans i lika stor utsträckning. Vi antar att resultaten hade 

sett annorlunda ut om vi haft möjlighet att undersöka fler grupper med större variation på 

medlemmarna. Resultaten i vår undersökning visar att sammanhållningen i grupperna påverkas av 

homogenitet och därför var urvalet som gjordes ändå intressant med tanke på undersökningens 

syfte.    

 

Extern validitet beskriver i vilken utsträckning resultaten från en undersökning kan generaliseras. 

Inom kvalitativa studier råder det delade meningar om huruvida generaliserbarhet är möjlig 

eftersom metoden inte syftar till att mäta kvantiteter (Merriam 1994). Vår undersökning hade inte 

som främsta syfte att generalisera resultaten, utan utfördes snarare med en deduktiv ansats. Vår 

ambition var därför att öka förståelsen för hur arbetsgrupper påverkar individen utifrån en 

teoretisk utgångspunkt. Om våra resultat stämmer överens med den befintliga teorin är det 

möjligt att anta att resultaten är liknande i andra grupper. Detta kallas enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) för analytisk generalisering, vilket innebär att forskaren utifrån befintliga teorier drar 

slutsatser kring sitt material och sedan presenterar detta på ett sätt som gör att också läsaren kan 

dra slutsatser och avgöra om resultaten är generaliserbara.  

 

Även reliabiliteten är svår att fastställa vid kvalitativa undersökningar. Reliabilitet handlar om i 

vilken utsträckning som forskaren mätt på rätt sätt och om resultaten skulle kunna upprepas vid 

en ny undersökning. Detta är problematiskt i kvalitativ forskning eftersom det som studeras 

ständigt är i förändring (Merriam 1994). I detta metodkapitel har vår ambition varit att så tydligt 

som möjligt redogöra för hur undersökningen genomförts. I teorikapitlet redovisas de teorier och 

grundläggande antaganden som gjorts i utformandet av intervjuguiden och vid analysen av 

intervjuerna. Detta är strategier som Merriam (1994) menar att forskaren kan använda för att 

stärka reliabiliteten. Hon menar vidare att triangulering kan användas som ytterligare en strategi 

och hänvisar då främst till användandet av flera olika metoder. Som vi tidigare nämnt anser vi att 

det är en av undersökningens svagheter att vi inte haft möjlighet att använda fler metoder.  
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3.5 Etik 

Deltagarna i undersökningen informerades innan intervjuerna om syftet med undersökningen, 

dels via ett informationsbrev och muntligt innan intervjuerna. Respondenterna var därmed 

medvetna om att deras deltagande i undersökningen var frivillig och att de kunde välja att lämna 

den när som helst. Respondenterna informerades också om att deras svar skulle behandlas 

konfidentiellt och att ingen utomstående skulle kunna ta del av intervjumaterialet. De svar som 

respondenterna gav skulle ligga till grund för analysen och resultatet i undersökningen och 

därmed var också respondenterna informerade och medvetna om att deras svar skulle komma att 

tolkas och på så vis bli tillgängliga för utomstående. Detta motsvarar de etiska riktlinjer om 

konfidentialitet och samtycke som diskuteras i Kvale & Brinkmann (2009).   

 

Undersökningen bygger på intervjuer som genomförts på respondenternas arbetsplats och vi har 

båda varit närvarande under intervjuerna. Respondenterna informerades om att intervjun var 

frivillig men det fanns samtidigt ett informellt krav från arbetsledningen att de skulle delta i 

undersökningen eftersom personalchefen valde ut respondenterna. Det ställde ett större krav på 

oss som intervjuare att skapa ett bra samtalsklimat för att respondenterna skulle känna sig 

bekväma och mer villiga att svara på våra frågor. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver 

intervjusituationen som en maktassymetri där intervjuaren har mer makt än respondenten. I de 

intervjuer där vi upplevde att respondenterna deltog mer med anledning av det informella kravet 

än av egen fri vilja, undanhöll också respondenten viss information som en motreaktion på den 

makt som utövats emot dem. Vi var medvetna om den maktassymetri som finns i 

intervjusituationen och försökte därför skapa ett så trivsamt klimat som möjligt. Vi valde till 

exempel att låta en av oss agera intervjuare och den andra fick vara åhörare vid varje intervju. Vi 

försökte också hålla alla intervjuer så informella som möjligt för att skapa ett bättre samtalsklimat. 

Eftersom deltagarna i undersökningen valdes ut av personalchefen fanns en risk att 

respondenterna utgjordes av arbetstagare som är lojala mot och framställer företaget på ett 

positivt sätt. Detta skulle kunna leda till att respondenterna svarade på frågor med utgångspunkt i 

vad som är bäst för företaget och inte var ärliga i sin framställning. Vi upplevde dock inte detta 

problem under våra intervjuer utan uppfattade alla respondenter som ärliga och uppriktiga.   

 

Maktassymetrin är dock ständigt närvarande i undersökningen eftersom makten och kontrollen 

över respondenternas svar ligger i forskarens händer. Forskaren väljer hur materialet ska tolkas 

och användas i det slutliga resultatet för undersökningen (Merriam 1994). Vår egen förförståelse 

och den teori som vi använt oss av i vår undersökning påverkar det sätt på vilket vi tolkar 

respondenternas svar. Resultatet blir således vår bild av respondenternas verklighet. 

Respondenterna har inte heller fått möjligheten att läsa igenom och godkänna vår tolkning av 

deras svar, vilket påverkar både den inre validiteten och undersökningens etik. Vår teoribildning 

ligger till grund för den förförståelse vi tog med oss in i undersökningen och innan intervjuer och 

analys genomfördes klargjorde och reflekterade vi över denna förförståelse. Då vi är medvetna 

om att den ligger till grund för det sätt på vilket vi genomfört våra intervjuer och också hur vi 

analyserat svaren så bidrar det till en styrka i den inre validiteten. Undersökningen visar därför vår 

bild av respondenternas verklighet men detta är något som klargjorts redan från början, både för 

respondenter och utomstående och kan därför inte ses som något oetiskt. 
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En etisk princip inom kvalitativ forskning handlar om konsekvenser för deltagarna i 

undersökningen. De vetenskapliga fördelarna med undersökningen måste vägas gentemot de 

nackdelar som den skulle kunna medföra för deltagarna (Kvale & Brinkmann 2009). Deltagarna i 

vår undersökning valdes ut av personalchefen och är som grupp därmed kända i organisationen. 

De svar som respondenterna gett skulle därmed kunna medföra negativa konsekvenser för dem 

som arbetsgrupp. Av etiska skäl har vi därför valt att exkludera delar av intervjumaterialet i vårt 

resultat.  Undersökningen behandlar frågor av privat karaktär och kan i viss mån vara känsliga för 

individen. Det medför en risk för respondenterna att börja fundera kring de förhållanden som 

utgör villkoren för deras arbete, medlemskap i arbetsgruppen och relationen mellan arbete och 

privatliv. Det kan röra upp känslor som individen inte varit medveten om och kanske förändra 

individens livssituation. Att börja reflektera kring dessa frågor kan samtidigt vara positivt för 

individerna eftersom problem då kan uppmärksammas och bredda perspektivet kring vissa 

frågor. Detta kan leda till förbättrade livsvillkor för respondenterna och fördelarna kan således 

uppväga nackdelarna i vår undersökning.   
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4. Resultat och Analys 

 

I denna del kommer vi att redovisa vårt resultat och vår analys. Det kommer att sammankopplas med och 

beskrivas utifrån den teori som vi tidigare redogjort för under rubriken teoretisk referensram. Här besvaras 

frågeställningen och syftet med undersökningen som är att öka förståelsen för hur arbetsgruppen påverkar 

individens syn på balans mellan arbete och privatliv genom normer kring arbete. De två första rubrikerna 

behandlar identitet och beskriver i vilken utsträckning medlemmarna identifierar sig med sin arbetsgrupp. 

Resterande rubriker beskriver de olika normer som identifierats i arbetsgrupperna och hur medlemmarna förhåller 

sig till dessa. Grupperna skiljer sig åt i det avseende att individerna i den ena gruppen har en hög identifieringsgrad 

medan individerna i den andra har en låg. För att skilja de båda grupperna åt kommer vi hädanefter benämna 

gruppen med hög identifieringsgrad som grupp H och gruppen med låg identifieringsgrad som grupp L. 

4.1 Du och jag är vi 

I grupp H identifierar sig medlemmarna starkt med sin arbetsgrupp. Det anses socialt 

meningsfullt att tillhöra gruppen och att hitta sin plats i den. Individerna i arbetsgruppen är 

tydligt uppdelade efter specifika ansvarsområden och individen identifierar sig själv utefter sitt 

ansvarsområde. Det finns en viss yrkesstolthet i att tillhöra gruppen och att ha ansvar för vissa 

specifika uppgifter. Den stereotypa bilden av gruppmedlemmen är att den ska vara kunnig inom 

området, ta mycket eget ansvar, ha en hög arbetsmoral, vara hjälpsam mot övriga medlemmar 

och visa stor lojalitet mot företaget. Det finns en tydlig önskan hos individerna i arbetsgruppen 

att vara som den stereotypa gruppmedlemmen och alla i gruppen vet mycket väl hur denne 

tänker, känner och är. Den stereotypa medlemmen beskrivs som en person som tycker om att 

arbeta med praktiska saker och som inte är rädd för att få lite skit under naglarna. En respondent 

beskriver skämtsamt arbetet genom att säga: 

 

Ner med händerna i oljan 

 

En annan respondent förklarar beteendet hos en typisk person inom yrkesgruppen: 

 

han är ju praktiskt lagd då, gillar inte skrivbordsarbete…  

 

Ytterligare en respondent beskriver ironiskt hur arbetsuppgifterna ständigt ökar till att omfatta 

saker som arbetsgruppen inte anser tillhör deras kompetensområde och hur de hanterar det: 

 

men tror du att jag står med slägghammaren och läser mail eller? 

 

Det finns medlemmar i gruppen som har ansvarsområden som inte är lika förenliga med 

gruppens stereotypa medlem. För de individerna märks det att de inte har lika lätt för att passa in 

i gruppen eftersom deras uppgifter blir motsägelsefulla mot hur den stereotypa medlemmen 

förväntas vara. I gruppen förväntas det att medlemmarna tar sitt ansvarsområde på allvar och 

förvaltar de arbetsuppgifter som tilldelats dem, det förväntas också att man ska vara duktig på 

specifika saker. Det finns alltså tydliga förväntningar inom gruppen på vem som är duktig på vad 

och när en individ behöver hjälp med en viss sak går den och frågar personen som är kunnig på 
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området. Individerna definierar sig själva utifrån sina ansvarsområden snarare än efter sina egna 

personliga egenskaper. Dessa förväntningar och roller som individerna i gruppen har blivit 

tilldelade och åtagit sig är statiska, de har sett likadana ut under en lång period och det blir därför 

svårt när en individ i gruppen ska skifta uppgifter eller utföra uppgifter som inte är lik de andras.  

En respondent beskriver sin situation: 

 

Jag är ju ingen annan nu… jag är ju samma person om jag säger, jag får ju förhålla mig på ett 

annat sätt tror jag… 

 

Detta tyder på att respondenten reflekterat över att arbetsuppgifterna har förändrats och därmed 

att rollen också förändrats i gruppen. En annan respondent som också har arbetsuppgifter som 

skiljer sig från övrigas talar om gruppen från ett utomstående perspektiv, vilket också tyder på att 

arbetsuppgifterna är viktiga för identifikationen: 

 

… och så är det jag som har hand om mitt. De andra pojkarna hjälps ju åt mycket med… eller 

ja de är på servicar och så. 

 

Arbetsuppgifterna i grupp H är viktiga för att kunna identifiera sig med gruppen. De flesta 

medlemmar i grupp H har samma arbetsuppgifter och därför anses alla andra uppdrag som 

avvikande från gruppens stereotyp. Individerna i grupp L identifierar sig inte alls lika starkt med 

sin arbetsgrupp utan verkar mer identifiera sig med de arbetsuppgifter och ansvarsområde de har. 

Denna identifiering skiljer sig dock från den i grupp H eftersom arbetsuppgifterna i grupp L 

skiljer sig mellan gruppens medlemmar. I denna grupp är det inte viktigt att alla gör samma sak 

och liknar stereotypen, det är snarare viktigt för den egna individen att hitta sin identitet i den 

specifika arbetsuppgiften. Detta märks bland annat på det sätt som de benämner sina yrken.  

Respondenterna i grupp H valde att använda sig av samma yrkesbenämning på varandra trots att 

de hade olika ansvarsområden medan grupp L istället väljer att göra en skillnad mellan dess 

medlemmar. Det är svårt att visa detta genom att ta med ett citat från intervjuerna eftersom det 

då avslöjar exakt vad våra respondenter arbetar med men ett exempel kan vara att likna gruppen 

vid en personalavdelning där de anställda benämner varandra efter ansvarsområde. Till exempel 

finns det en löneassistent, en rekryterare, en rehabiliteringsassistent och så vidare men egentligen 

sysslar alla i gruppen med personalfrågor och kan därför istället tänkas kalla sig för personalvetare 

eller liknande. Att de gör en åtskillnad på varandra genom att dela upp varandra i olika 

ansvarsområden och yrkesbenämningar innebär också att de lägger en värdering i orden de 

använder för att benämna varandra. Det i sin tur betyder att det finns en viss hierarki och skillnad 

i status inom gruppen. Medlemmarna ser en skillnad i olika ansvarsområden och anser det vara 

viktigt att göra den åtskillnaden. Att de också gör den skillnaden i sina olika yrkespositioner 

hindrar individerna i gruppen att identifiera sig med den eftersom det finns tydliga och uttalade 

olikheter.  

4.2 Att passa in 

I princip alla medlemmar i grupp H säger att man ska vara sig själv för att passa in i deras grupp. 

Att man ska vara sig själv är ett otydligt svar på hur man ska bete sig men säger egentligen ganska 

mycket om hur mycket gruppens medlemmar faktiskt påverkats av normerna som finns där. 

Genom att de upplever att de faktiskt är sig själva när de umgås med gruppen måste det betyda 



31 

 

att normerna verkligen internaliserats i gruppen. Den andra gruppens respondenter har inte ett 

lika självklart svar på frågan utan menar att det är beroende på person om den passar in i 

gruppen. Överlag svarar de att det är viktigt att en person som ska passa in i deras grupp tycker 

om att hålla på med siffror och är ordningssam vilket tyder på att det är viktigt att de kan utföra 

sina arbetsuppgifter. Individerna i den här arbetsgruppen värdesätter gruppens arbetsmässiga 

prestation mer än sammanhållningen i gruppen när de funderar på hur en ny medlem i gruppen 

skulle vara för att passa in. 

 

I grupp H finns tydliga statusskillnader gentemot andra grupper i organisationen. När de ska 

jämföra sig med andra grupper i organisationen jämför de sig med de grupper som ligger på 

samma nivå i organisationen och menar att de är olika dem. De använder sig både av social 

tävling och social kreativitet för att framhäva sin grupp och särskilja den från andra som befinner 

sig på samma nivå i organisationen. Att de jämför sig med en grupp som för en utomstående kan 

verka mycket lik deras egen grupp tyder på att de är medvetna om sin egna underlägsna position i 

organisationen. De tycker förmodligen att statusskillnaden är obefogad och försöker därför 

framhäva gruppen som mycket attraktiv. En respondent säger till exempel: 

 

… det är svårt att slå det kamratskapet som är/…/ och den jargongen. Ja som sagt var, det 

är ju svårt att veta hur de har det på andra ställen… de har det säkert jätte bra på andra 

ställen också, men man kan nog inte ha det så mycket bättre än vad vi har det, det tror jag 

inte! 

 

När de jämför sig med grupper som organisationsmässigt befinner sig längre bort från deras 

arbetsområden talar de i ”vi” och ”dom” termer. Det tyder på att de känner en stor distans till 

sådana grupper och känner av deras underlägsna position. Samtidigt är ”dom” gruppen viktig 

som referensgrupp för att de ska kunna ha någon att identifiera sig mot, allt som ”dom” gruppen 

står för och gör är motsatsen till deras egna värderingar och sätt att arbeta på. En respondent 

beskriver ett möte genom "vi" och "dom" termer där han agerar representant för sin arbetsgrupp 

och möter andra representanter för andra grupper i organisationen som enligt honom har högre 

status: 

 

de har ju en grupp med folk som är uppdelade… och så sitter de som vi sitter här nu och 

säger att det här ska vi göra och det här ska vi göra. Men sen när de kommer tillbaka till sitt 

vanliga arbete, då har de ju inte tid att genomföra det som de satt i gruppen och diskuterade 

utan /…/ de rycker i allting… och de gör fel /…/ och då blir det ju som en annan 

göbbgrinig tycker… det blir jöns utav det! 

 

Respondenten är, under mötet, en del av den grupp som han anser tar felaktiga beslut men 

refererar till den som en "dom" -grupp och distanserar sig från den gruppen för att hans beteende 

bättre ska stämma överens med den stereotypa medlemmen i hans arbetsgrupp. Detta citat visar 

ytterligare ett exempel på hur medlemmarna i arbetsgruppen använder sig av social kreativitet för 

att höja gruppens status. Han värderar beteendet i den egna gruppen högre än beteendet i "dom"-

gruppen, vilket är en strategi för att öka arbetsgruppens status. 
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Den andra gruppen vars medlemmar inte har en lika stark identifiering med varandra har som 

tidigare nämnts vissa statusskillnader inom gruppen men de har inget större behov av att göra 

åtskillnader i status gentemot andra grupper i organisationen. När vi ber dem beskriva sin 

arbetsgrupp har de svårt att förstå vilken arbetsgrupp de ska beskriva och ser sig hellre tillhöra 

den stora grupp med individer som de sitter tillsammans med i deras kontorslandskap. De har 

inte något behov av att beskriva sig som grupp och därmed heller inte något behov av att hävda 

sig själva gentemot andra grupper i organisationen. Det förekommer med andra ord inte någon 

social tävling gentemot andra grupper i organisationen snarare finns det tendenser till individuell 

mobilitet. Individuell mobilitet innebär att individen distanserar sig från andra individer i gruppen 

och istället söker sig till en ny grupp. När individen söker sig till andra grupper innebär det 

sanktioner från övriga medlemmar. I denna arbetsgrupp är sammanhållning låg vilket delar 

gruppen i två delar, där den ena delen identifierar sig mycket med varandra och beskrivs av 

kollegorna som "ett gift gammalt par". Den andra delen av arbetsgruppen identifierar sig också 

mycket med varandra men har samtidigt sökt sig till en annan grupp i organisationen.  

4.3 Arbeta hårt och hjälpa varandra 

En arbetsgrupp klassas i första hand som en formell sekundärgrupp och grupp L är ett bra 

exempel på en sådan. De är sammansatta som grupp för att utföra en specifik uppgift 

tillsammans och har som grupp inget annat behov än att utföra just den uppgiften. Grupp H har 

däremot så pass stor betydelse för individen att den också har likheter med en informell 

primärgrupp. Normerna som skapas i gruppen är starka och har satt sin prägel på individerna 

som tillhör den. En beskrivande norm som finns i grupp H är exempelvis deras höga 

arbetsmoral. Det finns normer som säger att när de är på jobbet ska de jobba, de ska hjälpa 

varandra och de ska ta ansvar för sina arbetsområden. Dessa normer reglerar individernas tankar, 

känslor och handlingar på jobbet. Mer eller mindre alla respondenter i gruppen svarar att det 

finns en förväntning på dem att de ska hjälpa varandra och att man ska ömma för sin maskin. De 

föreskrivna normerna i gruppen är svårare att definiera, de kan dock anas i de svar som 

respondenterna ger angående deras beteende kring ansvar för de egna arbetsuppgifterna. Flera 

respondenter menar att de känner ett ansvar för sina egna områden och vill se till att de alltid 

fungerar. Dessa tankar kan även vara närvarande då respondenterna inte befinner sig på arbetet. 

En beskrivande norm i grupp L är deras höga arbetsmoral. I grupp L ska man arbeta hårt och 

inte lämna någon annan i sticket genom att ha slarvat med sina uppgifter. Det blir därför också 

viktigt att vara noggrann i det man gör och ambitionsnivån är mycket hög. De uttrycker  

arbetsgången inom gruppen så här: 

 

Det är ju katten på råttan, råttan på repet och så här då. 

 

De menar att för att nästa person i gruppen ska kunna utföra sina uppgifter krävs det att 

föregående person slutfört sina: 

 

… man ska göra sina arbetsuppgifter helt enkelt 

 

En föreskriven norm i grupp L är exempelvis övertiden, något som diskuteras under avsnittet 

"jour eller övertid" längre ner. 
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I grupp H har man inte djupare diskussioner kring privatlivet med kollegorna i arbetsgruppen, det 

verkar inte vara ett accepterat samtalsområde, utan det är reglerat på vilket sätt medlemmarna kan 

tala om det. De förklarar att om en individ har större bekymmer i privatlivet tar arbetsgruppen 

hänsyn till det problemet och låter honom undkomma jargongen som finns. 

 

Det brukar märkas om det är någon... är det ingenting speciellt så brukar man ju sitta och 

prata. Kanske så att de andra hör. Men är det någonting, liksom hemifrån, då brukar man ju 

dra sig undan. Och då är det ingen som... anmärker på någonting eller skojar om det heller 

då, i regel. Utan då vet man ju liksom att det... är liksom privat det. Så det där är ingen 

jargong.  

 

I grupp L har de större förståelse för att arbetet och privatlivet kan inverka på varandra, något 

som kommer diskuteras mer i kommande text.  

 

Det finns exempel på konformitet i grupp H. Ett exempel på public conformity, att individen i 

gruppen agerar som de andra i gruppen gör är när en respondent beskriver att det aldrig är någon 

som är sjuk inom arbetsgruppen. Det märks tydligt att det är en norm som respondenten valt att 

anpassa sig efter och att det är en fråga som han egentligen inte är enig med arbetsgruppen om.  

 

Ja, just det här med att vara sjuk /…/ så är vi ju lite till mans där inne. Det är nästan aldrig 

någon som är sjuk, och är man lite förkyld ska det mycket till för att någon av oss är hemma. 

Men kommer det någon som är förkyld så blir ju vi andra också förkylda… 

 

När vi frågar respondenten varför de ändå åker hit och arbetar trots sjukdom så får vi svaret: 

 

För det första är det ju väldigt roligt, jag trivs ju och sen vill man ju inte lämna någon annan i 

sticket. Mycket så är det, jobbet som ska göras ska ju göras och är inte jag här så får ju någon 

av mina arbetskamrater göra det. Sen är vi ju ungefär lika gamla /.../ men vi har väl de 

värderingarna. 

 

Respondenten kan tänkas känna kognitiv dissonans i frågan gällande sjukdom. Han har fått 

förändra sitt beteende, och faktiskt gå till arbetet när han egentligen tycker att han borde vara 

hemma för att det är så man beter sig i gruppen. För att slippa uppleva kognitiv dissonans skulle 

han behöva ändra även sina känslor och tankar kring beteendet men i hans svar kring frågan 

märks det att han inte fullt ut accepterar normen. Kognitiv dissonans sägs uppstå när beteendet 

får negativa konsekvenser för andra i personens omgivning och det här kan tänkas vara en fråga 

som påverkar personer i respondentens privatliv, särskilt eftersom han har småbarn hemma. Blir 

han smittad av en kollega i arbetsgruppen, som egentligen borde vara hemma på grund av sin 

förkylning, så blir ju i sin tur också personer i respondentens privatliv smittade. Detta kan vara 

frustrerande, och alltså skapa ytterligare dissonans hos individen. I större grupper sägs 

konformiteten öka, det är en nödvändighet för att hålla gruppen samman och för att kunna 

urskilja den som grupp. Desto starkare sammanhållning en grupp har och ju mer beroende de är 

av varandra, i sitt arbete, desto större krav ställs också på konformiteten. Individerna i gruppen 

måste dela samma värderingar, eller åtminstone acceptera de värderingar som finns. I gruppen 

finns också exempel på private acceptance vilket visar sig i den jargong de har gentemot varandra 

när det gäller balansen mellan arbete och privatliv, något som analyseras ytterligare i kommande 
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text.  I grupp L ställs inte lika höga krav på konformiteten då de inte ser varandra som grupp i 

lika stor utsträckning som den andra gruppen gör. Deras huvudsakliga mål är att tillsammans 

utföra deras arbetsuppgifter för att kunna presentera en slutgiltig produkt när månaden är slut 

och för att kunna göra det ställer det ändå vissa krav på konformitet hos medlemmarna i 

gruppen. Exempel på public conformity i denna grupp är som tidigare nämnts deras höga 

ambitioner när det gäller arbetet. Alla medlemmar i gruppen förväntas prestera vissa resultat så 

att de andra i gruppen ska kunna arbeta vidare med uppgiften. För att detta samarbete ska 

fungera krävs public conformity, alltså att de klarar av att anpassa sig efter gruppens normer och 

acceptera dessa. I denna grupp blir det dock inte aktuellt med private acceptance i samma 

utsträckning som i den andra eftersom de inte tänker och känner som de övriga i gruppen på 

grund av deras låga identifieringsgrad. Den ena delen av gruppen accepterar exempelvis att den 

andra delen arbetar mycket övertid men de skulle inte vilja arbeta så själva, något som också 

diskuteras ytterligare i kommande text.  

4.4 Arbetet är här, hemma är hemma 

I grupp H är den allmänna uppfattningen att det är bra att hålla en tydlig fördelning mellan de 

båda sfärerna arbete och privatliv. Gruppmedlemmarna anser att arbetsgruppen har en bra 

sammanhållning och gemenskap men att denna främst är viktig för dem på arbetet. Flera av dem 

ger uttryck för att det skulle kunna vara bra att umgås i arbetsgruppen även på fritiden men detta 

ska främst ske i syfte att stärka sammanhållningen i gruppen, vilken de är beroende av i sitt 

arbete. Denna gemenskap är dock det enda som är värt att integrera i privatlivet medan 

arbetsuppgifter bör stanna på arbetet. 

 

När jag kliver ut genom dörren har jag glömt bort vad jag gjort över dagen. 

 

Detta sätt att se på och prata om arbetet återkommer hos flera individer i arbetsgruppen. De 

uppger att de inte upplever några större problem med att balansera arbete och privatliv utan 

känner att de kan lämna jobbet på jobbet. Vid en första anblick kan respondenterna själva inte 

identifiera de problem som finns med att balansera arbete och privatliv, men när de berättar om 

sina upplevelser framträder ändå vissa svårigheter i att hitta balansen. Dessa svårigheter 

diskuteras mer i senare delar av detta resultatkapitel. Den segmenterade inställningen till arbetet 

och den upplevda förmågan att balansera arbete och privatliv underlättas av gruppens arbetstider, 

menar flera av dem. Att arbeta dagtid anser många är en fördel eftersom det ger en större 

förmåga att leva upp till de förväntningar som individerna har på sig i sin fritid. 

 

För då är det ju... då stämmer det ju bäst med familjen hemma då om man säger/.../ Och det 

är ju, om man säger under normalt vakna timmar och såhär. 

 

I grupp L arbetar individerna också dagtid men där har gruppmedlemmarna större svårigheter att 

sätta en tydlig gräns mellan arbete och privatliv. I denna grupp är medlemmarna heller inte 

överens om huruvida det bör finnas en tydlig gräns mellan de båda sfärerna. Alla medlemmar i 

gruppen är överens om att det är viktigt att ha ett privatliv som är fritt från tankar på arbete. 

Privatlivet ska fungera som rekreation där individerna kan hämta ny kraft och energi att använda i 

sitt arbete. Den taktik som medlemmarna använder för att skilja arbetet från privatlivet är dock 
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olika. Några av medlemmarna menar att det är viktigt att lämna arbetet på arbetsplatsen för att 

tydligt uppleva känslan av ledighet när de kommer hem. 

 

Jag kan säkert jobba hemifrån men det är inte aktuellt för mig utan jag vill hellre åka hit. Jag 

tycker… här är jobbet och där är hemma. Och så har väl jag alltid varit. 

 

Andra menar att de kan ta med sig arbete hem och arbeta några timmar hemifrån för att 

underlätta balansen i privatlivet. De kan då umgås med familjen eller delta i familjens aktiviteter 

på eftermiddagen och kvällen för att sedan arbeta några timmar när övriga familjemedlemmar 

gått och lagt sig. Denna strategi anses dock inte vara helt fri från problem eftersom arbetet i stor 

utsträckning ändå inverkar på privatlivet. En av respondenterna säger: 

 

Har det blivit fel någonstans så måste jag hitta det och göra klart oavsett om det är 

födelsedag. Då får man ta familjen mellan en viss tid kanske fem och åtta och sen får man 

jobba nio till kanske tolv, halv ett. Det är klart att jobbet inverkar, det påverkar ju också den 

tiden man får ha hemma genom att man blir mindre närvarande också. 

 

Att arbeta hemifrån kan alltså underlätta för individen men det faktum att så mycket tid måste 

läggas på arbetet bidrar ändå till att skapa en obalans i privatlivet. En annan respondent uttrycker 

det såhär: 

 

För är det så till exempel att man kanske då är med barnen innan de går och lägger sig och 

sen måste man jobba några timmar på kvällen då efter att de gått och lagt sig och såhär, då 

blir ju ändå oftast sambon drabbad då i sin tur. Så att, det är klart att, det är väl det ungefär 

som vi diskuterar att, man skulle inte vilja jobba så mycket övertid då som man gör. 

 

I den här arbetsgruppen tvingas individerna under vissa perioder att arbeta mycket övertid. Det är 

också övertiden som ses som det mest problematiska inslaget i arbetssituationen eftersom 

individerna därmed tvingas bortprioritera tid i privatlivet för att hinna med sina arbetsuppgifter. 

De skiftande inställningarna som individerna i arbetsgruppen har till separation av arbete och 

privatliv hör ihop med en skild syn på hur de anser att närvaro i hem och privatliv uppfylls. Vissa 

av dem menar att det är viktigt att få tillräckligt mycket tid hemma för att bara kunna ta det lugnt, 

umgås med familjen och fylla på batterierna. En respondent svarar såhär på frågan om vad som 

är viktigt på fritiden: 

 

Viktigt på min fritid... ja... det är väl egentligen att man kan ta dagen lite som den kommer 

kanske. Inte riktigt lika rutinmässigt som här. På jobbet. Det är viktigt för mig att umgås med 

familjen och… ha det ganska soft. 

 

För den här individen är det viktigt att kunna släppa arbetet när det avslutas för dagen. Privatlivet 

fyller en stor funktion när det gäller att återhämta sig inför en ny arbetsdag. Respondenten 

berättar också att alla medlemmar i arbetsgruppen arbetade övertid i allt större utsträckning 

tidigare. Den erfarenheten har gjort att vissa av dem nu kan uppskatta sin fritid mycket mera: 
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Och det var väl ett par hundår där som var ganska tråkigt. Men då hade man inte så mycket 

fritid. Så därför kanske man har lärt sig att uppskatta den mer också att man: nej, nu är det 

jobbet här och sen så åker man hem och då är det hemma. 

 

Andra individer i arbetsgruppen ser på sin närvaro i privatlivet inte så mycket i kvantitet utan 

snarare i kvalitet. De tillåter arbetet att inverka på privatlivet men anser samtidigt att tiden med 

familjen är viktig och fungerar som en källa till energi. Eftersom den tid de kan lägga på 

privatlivet begränsas av den tid de tvingas lägga på jobbet anser de att det är viktigt att tiden 

tillsammans med familjen håller hög kvalitet. 

 

Nej… jag är inte tillräckligt närvarande. Jag försöker vara det genom kvalitet, när vi gör 

roliga saker då försöker jag vara närvarande. 

 

Att göra en tydlig åtskillnad mellan arbete och privatliv har en inverkan på hur upplevelsen av 

balans mellan arbete och privatliv ser ut. I grupp H där individerna är överens om att en 

åtskillnad bör göras har de också svårt att identifiera de problem som finns att balansera arbete 

och privatliv. De individer i grupp L som väljer att göra en tydlig åtskillnad mellan arbete och 

privatliv upplever sig inte heller ha några större problem att hantera balansen mellan arbete och 

privatliv. Det är dock möjligt att upptäcka problem med balansen i båda grupperna och en 

segmenterad inställning till arbete och privatliv verkar därför bara påverka upplevelsen av balans 

mellan arbete och fritid, istället för den existerande balansen. I båda arbetsgrupperna finns 

arbetsförhållanden som försvårar för individen att bevara balans mellan arbete och privatliv. 

Dessa utgörs främst av ett rullande jourschema i den ena gruppen och arbetsuppgifter som kräver 

att vissa individer på regelbunden basis arbetar övertid i den andra. 

4.5 Jour eller övertid 

Individerna i grupp H arbetar på ett rullande jourschema, där var och en har jour dygnet runt, 

utöver de normala arbetstiderna under en veckas tid var sjunde vecka. Detta är det enda som 

individerna i arbetsgruppen själva identifierar som problematiskt när det gäller att balansera 

arbete och privatliv. Alla upplever att jouren inskränker på deras privatliv eftersom denna 

arbetsform kräver att de ska vara tillgängliga för arbete dygnet runt. 

 

Det är just den där jourveckan, den är skit kan jag säga. Och det tror jag också de andra har 

sagt, man är ju uppbunden då, först jobbar vi här 8 timmar och resten av tiden under den 

veckan är man till förfogande. Just den veckan då är man ju handikappad, då kan man ju inte 

ta sig. Man håller sig ju i omnejden. 

 

Jouren skapar dels en tidsmässig konflikt hos individen men också en kravfylld och 

beteendebaserad konflikt. När den anställda blir inringd till arbetet under jouren måste denne ta 

tid från sin privata sfär för att istället lägga tiden på arbetet. Det är omöjligt för individen att veta 

hur mycket tid som måste spenderas på arbetet under den vecka som han har jour. 

 

Ibland så kanske man kommer hit och trycker på en knapp i princip då och ibland så kanske 

man blir här en hel natt. Det vet man aldrig det. Så det är ju väldigt varierande det där. 
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Det innebär också vissa uppoffringar i privatlivet eftersom aktiviteter med familjen kanske får 

skjutas på framtiden eftersom man inte vill riskera att de måste avbrytas mitt i. Individen kan då 

inte leva upp till de förväntningar som finns i privatlivet, till exempel i rollen som pappa eller 

partner utan måste hela tiden förhålla sig till sin arbetsrelaterade roll. 

 

Sen har man ju jour var sjunde vecka, måndag till måndag, då har man ju betalt för att hjälpa 

till. Då får man tänka, ska jag kunna åka till morsan som bor lite längre bort. Nej, jag skiter i 

det för tänk om jag kommer dit och får vända. Man blir ju hemma då. 

 

Flera av medlemmarna menar också att jouren skapar en kravfylld konflikt eftersom det är svårt 

att släppa tankarna på arbetet under den tid man är hemma. 

 

När jag tar av mig kläderna och går igenom grinden så… om man inte har jour. Då är det ju 

bra att hålla koll under dagen, vad det är som krånglat, det är bra att röra sig och kolla vad de 

andra gör. 

 

Alla medlemmar i gruppen pekar ut jouren som det största, och egentligen enda, problemet för 

att kunna balansera arbete och privatliv. Lika stort som problemet med jouren upplevs vara i 

grupp H, lika stort upplevs problemet med övertid i grupp L. Medlemmarna i den arbetsgruppen 

menar att deras arbetsuppgifter är så omfattande att det under vissa perioder i månaden krävs att 

alla i gruppen arbetar övertid. Denna grupp arbetar i början av varje månad gentemot en deadline 

och måste hinna klart med sina uppgifter inom en viss tid. 

 

Före absolut senast en tid så måste vi ha klarat vissa saker då. Vi har en stor tidsplan som alla 

följer och man har sina olika uppgifter när allting ska vara klart och det går inte rucka på de 

tiderna. Då är det bara jobba tills du är klar ungefär, för det måste va klart inom den 

tidsplanen. 

 

För att hinna färdigt med uppgifterna krävs det att alla individerna i arbetsgruppen arbetar 

övertid, i större eller mindre utsträckning. Vissa individer i arbetsgruppen arbetar mer övertid än 

de andra, det kan vara upp till 15-20 timmar i veckan, under den period då de arbetar mot 

deadline. Gruppens medlemmar är överens om att övertiden är ett stort problem men har 

samtidigt accepterat att den finns där. Medlemmarna är oerhört ambitiösa, måna om att göra ett 

bra jobb och lämna in sina arbetsuppgifter i rätt tid och med hög kvalitet. Detta är de normer 

som arbetsgruppen förhåller sig till och som de försöker bevara, även om de får betala ett högt 

pris för det i form av övertid. Att vissa individer i gruppen arbetar mer övertid än de andra är 

någonting som också accepteras av hela gruppen. Alla respondenter talar om övertiden som 

någonting ofrånkomligt, som inte kan hanteras på något annat sätt än det nuvarande, samtidigt 

som alla respondenter också pekar ut övertiden som gruppens största problem.  

 

Det är väl som vi brukar säga att vi inte vill jobba så mycket övertid och såhär då. För det har 

ju ändå en stor… faktor om man säger så, på den tiden som är kvar för familjen. Så är det ju. 

 

För att minska upplevelsen av obalans orsakad av övertiden menar flera respondenter att de 

väljer att ta ut de timmar som de arbetat övertid under en viss period av månaden vid något annat 
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tillfälle då det är lugnare. Några respondenter anser att det är en lösning som fungerar relativt bra, 

även om det kräver viss planering för dem i privatlivet.  

 

Ehm, och när jag väl gör övertid nu då, då planerar jag in att liksom, nej men nu på måndag 

ska jag vara kvar i två timmar och så, då behöver jag inte tänka på att jag ska hämta på dagis 

eller nånting utan då sitter jag och gör färdigt och sen är det bra. Det kan ju inträffa att, jag 

hade lite övertid nu i januari /.../ Men det har jag ju plockat ut nu så jag känner liksom att nu 

är jag i fas ändå. 

 

Individerna i arbetsgruppen har tillsammans funnit en lösning på problemet med övertiden som 

de använder, trots att de egentligen inte anser att lösningen är bra och att den fortfarande innebär 

att arbetet inverkar negativt på privatlivet. En annan respondent hävdar dock att lösningen inte är 

möjlig eftersom det inte finns någon tid i månaden som är lugnare och gör det möjligt att ta ut 

den arbetade övertiden i ledighet.  

 

Övertiden som individerna tvingas göra leder till kognitiv dissonans hos gruppens medlemmar. 

De är alla överens om att de arbetar för mycket men känner sig samtidigt tvingade att göra det för 

att kunna klara av sitt arbete. Alla medlemmar i gruppen är måna om att göra ett bra arbete och 

därför anser de att de frivilligt arbetar övertid. Samtidigt inser medlemmarna att övertiden har en 

negativ inverkan på privatlivet, där det blir svårt att leva upp till de förväntningar individen har på 

sig själv. Denna negativa inverkan påverkar både individen och dennes övriga familjemedlemmar. 

För att undvika den kognitiva dissonans som uppstår måste individen förändra de attityder som 

finns angående övertid och den inverkan den har på familjelivet. I denna arbetsgrupp rättfärdigar 

individerna sitt beteende gentemot övertiden genom att härleda det tillbaka till sin egen person 

och anse att de gör den på frivillig basis. Såhär svarar till exempel en av respondenterna på frågan 

om arbetet kan inverka negativt på privatlivet: 

 

Ja, det gör det. Det kan jag säga. Nu vet inte jag om jag är sån som person då. För att jag har 

ju alltid gett 100 procent i arbetet och vill göra ett bra jobb. Vill gärna lämna ifrån mig ett bra 

jobb så att säga. Och ibland så blir det ju så tyvärr att man tar med sig det hem då, i huvudet. 

Gör man. Och det är klart att då påverkar det hemma också. Och med tanke på den 

övertiden vi gör, så det är klart att tyvärr gör det det. 

 

Lösningen på problemet där individerna hävdar att de tar ut sin övertid i ledighet under en annan 

del av månaden kan också ses som en strategi för att lindra den kognitiva dissonansen. Då menar 

individerna att de jämnar ut balansen mellan arbete och privatliv men anser samtidigt att det 

skulle vara bättre om denna utjämning kunde ske mer utspritt över hela månaden.  

 

Jag kan bara svara för min del att jag skulle helst vilja jobba mina fyrtio timmar och sen 

ingenting mer, men oftast varje månad så hinner man inte ta ut eller, ja jag tycker att det blir 

lite, lite för mycket nu. Nu skulle jag vilja jobba fyrtio timmar och sen gå hem då./.../Jag 

skulle vilja ha jämnt ut, om man säger så. Att man hinner med sina arbetsuppgifter som man 

har på 8 timmar. Det är ju det, visionen är ju att alltså vi ska ha tillräckligt varje dag bara, 

alltså tillräckligt med uppgifter som vi klarar på en dag. Så, det är ju absolut, för min del är 

det det optimala att göra det. För mig så krävs det att man, det krävs ju planering då i 

hemmet då när jag måste jobba övertid. Så är det ju bara idag så att... jag skulle gärna vilja se 
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att jag jobbar mina halvåtta till tio över fyra varje dag, för min del så skulle jag gärna vilja 

göra det. 

 

Respondenterna talar också om hur de har arbetat med sina rutiner för att effektivisera arbetet 

och på så vis minska på den övertid som de gör.  

 

sen har vi jobbat ganska mycket med också, som jag sa, med rutiner och sånt då, så vi har ju 

fått så att det ska gå så smidigt som möjligt. För att få ner övertiden också då. 

 

Detta innebär att gruppens medlemmar anser att övertiden är ett problem som de själva måste 

lösa. De accepterar övertiden och skuldbelägger inte organisationen för den. De tar själva på sig 

ansvaret för att lösa problemet trots att en annan lösning skulle kunna vara att ställa krav på 

organisationen som skulle kunna underlätta för dem. Inom gruppen finns dock en stor lojalitet 

mot företaget och flera respondenter uttrycker att de känner ansvar för sina arbetsuppgifter både 

gentemot organisationen och gruppen. Detta ansvar är också tydligt i grupp H då individerna 

beskriver sina upplevelser kring jouren. Flera av de anställda menar att jouren är ett nödvändigt 

ont som de flesta skulle slippa. De menar att pengarna till en mycket liten del väger upp det 

faktum att de måste vara tillgängliga för arbete dygnet runt. Samtidigt verkar man vara överens i 

gruppen om att jouren är att föredra framför att arbeta skift, eftersom det ändå är enklare att 

kombinera familjelivet med jour var sjunde vecka än att planera olika skiftarbetstider varje vecka. 

Flera av respondenterna menar dock att det inte bara är pengar som motiverar dem att arbeta 

jourtid. De känner också ett ansvar gentemot företaget för att produktionen håller igång.  

 

 ... det är klart jag vill ju att maskinen ska gå. Så pass ansvar har jag ju. 

 

Detta gäller i hela arbetssituationen där de anställda har sina specifika arbetsområden och där de 

tar ett stort ansvar för att produktionen ska fungera så smärtfritt som möjligt. De är också lite 

mer måna om att de ansvarsområden som de själva har fungerar och är översedda. 

 

för det är just det där... äran... att det är grejer, när det krånglar så kan dom greja en sak då. 

Lösa bekymmer. Det är väl det som är sporren. 

 

I båda grupperna finns således tydliga tecken på att individerna ägnar sig åt OCB. Detta 

diskuteras vidare i följande avsnitt. 

4.6 OCB -för företagets och gruppens bästa 

I grupp H har det utvecklats tydliga normer för utförandet av OCB. Alla respondenter poängterar 

vikten av att kunna bidra med kunskap till gruppens uppgifter och hur de hela tiden hjälps åt i 

arbetet för att lösa sina uppgifter. Det är viktigt att gruppens medlemmar är hjälpsamma och de 

förväntar sig hela tiden att få hjälp av varandra i arbetet för att klara av det. Detta tyder på att en 

hög grad av OCBI har skapats i arbetsgruppen. 

 

Nej, om vi säger, vi hjälps åt, tycker jag väldigt bra. Och, när det gäller förväntningar, 

försöker man hjälpa varandra, i och med att vi har arbetat ihop ett antal år så vet vi ju att han 

kan mer där och där och där, och då tar vi ju hjälp av varandra. Så att det fungerar väldigt 

bra, tycker jag att ta sig fram med problemen och hur vi ska lösa dem. 
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Också i grupp L poängterar medlemmarna vikten av att vara hjälpsamma och förstående 

gentemot varandra. I den arbetsgruppen är medlemmarna mer beroende av varandra för att själva 

kunna utföra sitt arbete och därför blir också hjälpsamhet inom gruppen en förutsättning för 

gruppens framgång. Denna hjälpsamhet handlar mer om att individen ska kunna klara av sina 

egna arbetsuppgifter vilket gör att hjälpsamheten mer kan betraktas som OCBT vilket förklaras 

längre ner. En respondent säger: 

 

Gör de fel så hamnar felet i slutändan hos mig ändå och då är det enklare att gå dit och 

hjälpa dem istället. 

 

Gruppen förväntar sig att alla medlemmar ska bidra och arbeta hårt för att gruppen ska kunna 

slutföra sitt arbete i tid och hålla en god kvalitet på det arbete de gör. Gruppens normer leder 

alltså till att individen utför OCB som gynnar både företaget och gruppen. Normer om 

hjälpsamhet och hög arbetsmoral är närvarande i båda arbetsgrupperna. En respondent i grupp H 

beskriver hur medlemmarna kan hjälpa varandra: 

 

man kan byta jour till exempel om man har någonting inplanerat en helg eller något sånt där 

och det brukar aldrig vara några problem. 

 

Flera av respondenterna beskriver också en stor lojalitet gentemot företaget där de menar att de 

behöver bidra och lösa sina problem så gott det går för att produktionen ska fungera. Det tyder 

på att en hög grad av OCBO har utvecklats i gruppen.  

 

... annars får man ju sätta sig ner och brainstorma lite och bidra med det man kan, någon är 

ju duktig på något och tillsammans fixar vi det mesta helt enkelt. 

 

Detta tyder på ett stort engagemang i arbetet och en vilja att bidra med så mycket kunskap som 

möjligt för att företaget ska gå så bra som möjligt. Detta bidrar också till gruppens överlevnad 

och kan både ses som OCBI och OCBO. En annan respondent i grupp H menar att 

arbetsgruppen tar ett stort ansvar för att produktionen ska fungera och anser att det är irriterande 

när andra arbetsgrupper inte strävar åt samma håll. Han menar att han känner ett större ansvar 

för de delar av arbetet som han själv är ansvarig för och att han är mån om att bidra till att 

produktionen håller igång.   

 

Nej, det får ju de göra men då måste de ju stanna maskinen en annan gång. Detta påpekar vi 

jämt. Men då säger de att det inte finns folk. Men vem ska göra det då? Också får det ju inte 

bli haverier, haverier är ju dödsdömt här det. Vi strävar ju efter ett mål att det ska bli noll 

haverier, det blir det väl aldrig men väldigt lite då. 

 

Men känns det som att ni får ta ett väldigt, väldigt stort ansvar för att det ska fungera och 

undvika haverierna? 

 

Ja, det är verkligen vi det. 
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Lojalitet gentemot företaget, OCBO, är också närvarande i grupp L där respondenterna menar att 

det är viktigt att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och i rätt tid. En respondent säger att 

det är viktigt för fabriken att de levererar goda resultat för att den ska överleva i den större 

organisationen. 

 

För det är ju så att, är man inte lönsam eller levererar bra resultat så, för dom förväntar sig ju 

någonting /.../ Och då kan dom ju mycket väl göra ett beslut att ja vi stänger här och öppnar 

nån annanstans. Eller stänger ner hela fabriken så får nån annan fabrik producera. för dom 

kan ju flytta ut i övriga Europa då, givetvis eftersom vi har fabriker överallt. /.../ Så det är ju 

därför man känner att man vill leverera trovärdiga siffror och som, såna saker då. För att 

bygga på vårt förtroende som fabrik, att dom tror på oss då. För i det långa loppet så tror jag 

att det är väldigt, väldigt viktigt. 

 

Individerna i arbetsgruppen känner en stor lojalitet gentemot fabriken och anser att det är viktigt 

att göra ett bra arbete för att fabriken ska överleva. Också i denna grupp pekar individerna på 

vikten av att alla strävar åt samma håll, med andra ord är lojala mot företaget: 

 

... vi ska sträva åt samma håll, vi ska nå samma mål. Det gäller för hela fabriken egentligen 

tycker jag. En ska inte va så, liksom sträva åt vänster när dom andra går åt höger, utan vi ska, 

vi ska va en grupp som når vårat gemensamma mål. 

 

I båda arbetsgrupperna finns också en hög grad av OCBT. De anställda i arbetsgrupperna är 

villiga att ta på sig ett stort ansvar och det finns ett stort krav på att maximera arbetskraften när 

den anställde befinner sig på jobbet, något som tyder på en hög grad av OCBT. En respondent i 

grupp L säger: 

 

Vi har ju relativt stort ansvar, vi måste se till att det rapporteras rätt och i tid och sånt här då. 

Där ligger väl den tunga biten då/.../vi är väl så, så noggranna och vill att det ska va det ena 

med det tredje då om man säger så. 

 

En annan respondent menar också att det är viktigt att känna att det arbete som gruppen 

presterar håller hög kvalitet och uttrycker en viss oro inför framtida förändringar: 

 

Man kommer ju inte kunna klara att hålla samma kvalité på alla områden och det är ju en 

stress i sig. 

 

I grupp H värdesätts också arbetskraften högt och gruppens medlemmar förväntas ta ett stort 

ansvar och hålla en hög arbetsmoral. En av respondenterna svarar såhär på frågan om hur 

gruppen skulle reagera om de fick en ny arbetskamrat som inte var lika flitig som övriga i 

gruppen: 

 

Det vore ledsamt, det vore det. Men jag har inte upplevt de här i alla fall. Men är det nån som 

går och sätter sig och håller sig undan så… ja, jag vet inte hur vi skulle reagera egentligen, då 

tror jag att man skulle… tala om faktiskt, ganska snart. Jag vet inte, jag har inte upplevt det. 

Jag vet ju att det finns folk som drar sig undan om man säger… och... nej, det skulle vara 

väldigt otrevligt, tycker jag. 
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Det finns alltså en norm som säger att medlemmarna bör arbeta för att passa in i gruppen. De 

flesta individerna i arbetsgruppen är också villiga att ta på sig ett stort ansvar och anser att det är 

viktigt att utföra ett bra arbete. Således har individerna påverkats av de normer som finns inom 

arbetsgruppen kring OCBT. 

 

De normer som skapas för OCB inom båda grupperna innebär att medlemmarna förväntar sig av 

de andra att de ska ta ansvar för sitt eget arbete, jobba hårt när de är på jobbet och att de erbjuder 

sin hjälp till övriga medlemmar i gruppen då det behövs. I grupp H identifierar sig 

gruppmedlemmarna till stor del med arbetsgruppen och det finns en stor vilja hos de flesta att 

förbli medlemmar i gruppen, vilket kan ges som förklaring till att normer för OCB produceras 

och reproduceras i gruppen. Dessa normer blir sedan, i sin tur, en förutsättning för att gruppen 

ska överleva, eftersom flera av respondenterna menar att sammanhållningen och gemenskapen i 

gruppen är viktig för att arbetet ska fungera. 

 

Man kommer ju varandra väldigt nära när man jobbar ihop 245 dagar om året. Om det inte 

skulle funka mellan oss så skulle det ju inte gå 

 

I grupp L identifierar sig inte medlemmarna lika starkt med gruppen. Normerna påverkar ändå 

gruppens medlemmar, om än i större eller mindre utsträckning. De flesta känner stor lojalitet mot 

företaget vilket gör graden av OCBO hög inom gruppen. OCBI utförs också mellan 

medlemmarna i gruppen men handlar då, som tidigare nämnts, indirekt om OCBT eftersom 

hjälpsamheten främst är till för att individen ska klara av sina egna arbetsuppgifter. OCBT 

handlar om individens engagemang och vilja att ta stort ansvar för arbetsuppgifterna och på dessa 

har individerna i gruppen väldigt olika syn. De individer som ägnar sig mer åt självkategorisering 

inom den givna yrkesgruppen tar också på sig ett större ansvar för arbetsuppgifterna. De 

medlemmar som anser att gruppen är viktigare än arbetsuppgifterna identifierar sig själva med 

övriga medlemmar på ett mera socialt plan och eftersom gruppens gränser är så diffusa behöver 

dessa medlemmar heller inte följa normerna för att fortsätta vara en del av gruppen. Detta 

förklarar att vissa medlemmar i arbetsgruppen arbetar mer övertid än andra. Det har utvecklats 

en norm för OCBT inom arbetsgruppen men bara några av gruppens medlemmar har valt att 

följa dem. Eftersom detta gör att gruppen inte är överens om normerna och att normerna inte 

blir lika starka i gruppen skapas också en klyfta inom gruppen. Medlemmarna söker sig utanför 

gruppen och hittar andra sociala gemenskaper där deras egna normer passar in och upplever på så 

vis en samhörighetskänsla.  

 

Det finns en viss skillnad i arbetsgrupperna i avseende på hur mycket medlemmarna identifierar 

sig med gruppen och således också påverkas av densamme. I båda grupperna finns dock normer 

som kräver att den anställde kommer till arbetet, utför ett gott arbete och dessutom hjälper de 

övriga i gruppen och bidrar till gruppens framgång. Det innebär att arbetsgrupperna ställer 

ganska stora krav på individen att ge av sina personliga resurser, såsom tid och energi. Det gör 

också att en medlem av arbetsgruppen har mindre tid och energi att spendera i den andra 

livssfären, alltså privatlivet. Detta ger också flera av respondenterna uttryck för och menar att den 

tid och energi som de spenderar på arbetet gör dem trötta och att den energi som blir över går åt 

till att utföra kravfyllda uppgifter i privatlivet. Följden blir att det finns lite utrymme och tid i 

respondenternas liv att hänge sig åt sådant som inte ses lika kravfyllt och som bidrar till 
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rekreation, till exempel att umgås med familj och vänner eller fritidsaktiviteter. En respondent 

uttrycker sig såhär: 

 

Kraven har jag själv att jag vill få ordning och reda, men sen har man ju för mycket grejer o 

göra helt enkelt, någonstans för man ju dra en gräns ska man leva eller ska man hålla på och 

jobba ihjäl sig. Och det har väl blivit mer och mer att man värderar ledigheten. Men under 

våren och när sommaren kommer så är det ju mycket grejer man skulle vilja ha gjort innan 

semestern. För semestern är ju ledig tid, men det är ju mest egna krav jag har. 

 

En annan respondent förklarar samma sak såhär: 

 

Fast man är ju rätt slut fysiskt, i huvudet, när man kommer härifrån, beroende på, inte alla 

dagar givetvis men. Men i vissa tillfällen så är man ju väldigt slut i huvudet och då, det är 

klart man blir ju kanske lite sur och grinig när man kommer hem, för då kopplar man av och 

vill inte ha en fråga till eller någonting sådant här och då. 

4.7 Den sociala arbetsgruppen 

I grupp H anser alla medlemmar att arbetet inverkar på privatlivet men det är ändå ingen av dem 

som upplever obalansen som ett större problem. Detta kan ha sin förklaring i det sociala stöd 

som arbetskamraterna får av varandra i arbetsgruppen. De ställer visserligen höga krav på 

varandra i arbetet men menar samtidigt att de har en bra gemenskap, där de kan prata om allt 

med varandra och där relationerna genomsyras av respekt. Respondenterna menar att de känner 

stor trygghet och att de skulle kunna få stöd från sina arbetskamrater om de hade problem, både i 

arbetet och privatlivet. I det vardagliga arbetet och gemenskapen i gruppen finns det en jargong 

som beskrivs som "hård men hjärligt". Det är viktigt för medlemmarna i gruppen att förstå och ta 

del av jargongen för att passa in. Det finns en förväntning inom gruppen som innebär att 

medlemmarna ska klara av att hantera skämt och den råa jargongen. Denna förväntning kan 

förklaras utifrån Goffmans (2006) interaktionsritualer där medlemmarna i arbetsgruppen skapar 

en gemensam definition av situationen och inför varandra går in i roller och spelar upp 

framträdanden där ingen avviker från det som förväntas. Respondenterna är till exempel relativt 

överens om vilken scen som skulle utspelas om en av dem kom en halvtimme för sent en 

morgon: 

 

Ingenting, bara att det blir: vad fan har du försovit dig? Jag är här först jag, är jag här 10 i 

eller fem i sju då får jag höra att jag har försovit mig. Och jag har aldrig försovit mig jag. Jag 

får en riktigt sån jargong om jag kommer för sent, det kan jag tala om för dig. 

  

Nej... det är väl bara att... jaha, du har flextid, säger dom. 

 

Dom brukar fråga... som jag kan ju försova mig, nån gång så då… och då brukar dom fråga 

om man har aftonbladet med sig när man kommer. Så att det är ju den jargongen hela tiden 

då. 

 

Man blir mest psykad, tror jag. 

 

Inom denna jargong finns det egentligen ett ganska litet utrymme för att inta andra roller i 

framträdandet som utspelas på arbetsplatsen. Om en person kommer sent en morgon för att 
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någonting krånglat i privatlivet möts han av denna jargong då han kommer till arbetsplatsen. 

Enligt de normer som finns förväntas också individen att bemöta denna råa men hjärtliga jargong 

på ett liknande sätt. Det tvingar alltså individen att lämna sin roll som förälder eller partner då 

han kommer till arbetet. Respondenterna menar att gruppen, när den förstår att det finns ett 

problem, visar respekt och förståelse men i det vardagliga arbetet verkar det inte finnas rum för 

andra roller än den arbetsrelaterade. Då en annan roll gör sig påmind i arbetet möts den genast av 

skämt och en rå jargong. 

 

I grupp L är förståelsen för privatlivet och de privata rollerna större. Där finns ingen jargong som 

gruppens medlemmar är tvingade att leva upp till. Respondenterna menar att det finns förståelse 

för att privatlivet ibland krockar med familjelivet och att det finns ett stödjande klimat i 

arbetsgruppen. Detta stöd kan dock enbart ges socialt eftersom gruppmedlemmarna är så 

specialiserade i sina arbetsuppgifter. Medlemmarna i gruppen ger också uttryck för att det främst 

är chefens uppgift att lösa de problem som uppstår inom gruppen på grund av privata 

angelägenheter. Individerna i arbetsgruppen täcker inte upp för varandra och har inte heller 

förmågan att göra det. De anser att arbetsgruppens primära uppgift är att utföra sina 

arbetsuppgifter och om det finns problem som hotar denna primära uppgift är det upp till den 

utomstående chefen att lösa problemet. Såhär svarar en av respondenterna på frågan om hur de 

löser problem inom gruppen: 

 

... i första hand så är det ju chefens ansvar, naturligtvis. Sen då kanske, beroende på vad det 

är då, om hela gruppen är liksom blir väl kanske involverad. Men först och främst så är det 

chefens sak. 

 

En annan respondent säger på samma tema:  

 

Vissa saker då, dom kanske måste gå via chefen för att, jag har ju ingen, ingen..vad ska jag 

säga, jag har ju ingen makt om man säger så. Jag har inget personalansvar. Jag kan inte gå till 

nån och säga: ja nu måste jag ha det här. Som kanske en chef har, en chef har lite mer 

auktoritet… än vad en annan har. Eftersom jag inte har nån chefsposition eller nånting sånt 

där. Så ibland kan det ju va lite svårare också då. Men om det är så att jag behöver nånting 

som jag inte får efter på tryckningar kanske, tre gånger eller nåt sånt här, då har inte jag 

någonting annat att göra än att meddela min chef. Och så får jag gå via den vägen då. Så om 

det är nåt som är viktigt som måste in så... 

 

Det viktigaste för individerna i den här arbetsgruppen är att klara av sina arbetsuppgifter och de 

ställer också höga krav på varandra när det gäller att göra det. Eftersom gruppens medlemmar 

inte är överens om normerna för arbetet och inte heller identifierar sig så starkt med gruppen så 

upplevs den heller inte som den primära källan till socialt stöd på arbetsplatsen. Respondenterna 

hävdar att arbetsgruppen är ett "tajt gäng" och att det finns en "bra sammanhållning" men detta 

härleds främst till individernas förmåga att samarbeta för att klara av sina arbetsuppgifter. Den 

sociala gemenskapen definieras utifrån en större grupp individer, alltså inte bara de som tillhör 

själva arbetsgruppen, och därmed fungerar arbetsgruppen främst som en sekundärgrupp inte 

primärgrupp.   
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De normer som finns angående arbete i arbetsgrupperna fungerar således både som möjliggörare 

och hindrare för individen att skapa balans mellan arbete och privatliv. I den ena gruppen finns 

ett socialt stöd och en tydlig norm som säger att arbete i största möjliga mån ska lämnas på 

arbetet, något som kan ses som en möjliggörare för att lättare kunna skapa balans mellan arbete 

och privatliv. Normen om hjälpsamhet mellan individer i arbetsgruppen kan också fungera som 

en möjliggörare eftersom flera respondenter menar att de hjälper varandra, både i arbetet men 

också i privatlivet genom att till exempel byta jour med varandra och liknande. Å andra sidan så 

bidrar normen kring hjälpsamhet till att skapa ett högre arbets- och kompetenskrav på individen 

som i sin tur leder till en förlust i personliga resurser. De anställda känner ett ansvar för sina egna 

arbetsuppgifter och stor solidaritet gentemot övriga medlemmar i gruppen, vilket gör att arbetet 

till stor del lägger beslag på den tid och energi som respondenterna skulle vilja lägga på 

rekreationsaktiviteter i sitt privatliv. 

 

I grupp L är kravet på arbete högt. Individerna är beroende av varandras arbete för att kunna 

utföra sina egna arbetsuppgifter. Detta ställer höga krav på individerna och arbetet tar därför 

mycket tid och energi. Individernas lägre identifieringsgrad med gruppen påverkar dock deras 

förmåga att bortse från gruppens normer och de kan också söka sig till andra gruppformationer i 

organisationen för att få socialt stöd. Detta gör att också denna arbetsgrupp fungerar som 

möjliggörare och hindrare för individens balans mellan arbete och privatliv.   
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5. Avslutning 

 

I detta avsnitt kommer vi först att sammanfatta resultatet och analysen och redovisa de slutsatser som vi drar av 

vår undersökning. Därefter följer en diskussion där vi för resonemang kring våra slutsatser. I den sista delen lägger 

vi fram förslag till vidare forskning, bland annat på hur hänsyn till olika variabler skulle kunna utveckla 

resultaten. 

5.1 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för hur arbetsgruppen påverkar individens syn 

på balans mellan arbete och privatliv genom normer kring arbete. Detta har gjorts utifrån två 

arbetsgrupper som skiljer sig åt i avseende på utbildningsnivå och arbetsuppgifter. 

Undersökningen har visat att normerna i de två arbetsgrupperna skiljer sig åt och att de har olika 

stor inverkan på individen. Enligt social identitetsteori definierar människor sig själva och andra 

utifrån grupptillhörigheter. I varje grupp finns en föreställning om den stereotypa 

gruppmedlemmen och människor kategoriserar sig själva utifrån denna. För att passa in i gruppen 

gäller det för medlemmarna att vara så lik den stereotypa gruppmedlemmen som möjligt. 

Människor påverkas endast av gruppen om de anser att medlemskapet är viktigt för att definiera 

den egna identiteten. I den ena arbetsgruppen anser medlemmarna att arbetsuppgifterna är 

viktigare än arbetsgruppen och därför definierar de inte sig själva utifrån sitt medlemskap i 

gruppen. Detta gör också att de normer som finns i gruppen påverkar individerna på ett annat 

sätt än vad det gör i den andra gruppen där individerna anser att medlemskapet i gruppen är 

viktigt.  

 

I den grupp där medlemskapet är viktigt för individen blir också de sanktioner som följer av att 

en norm bryts större. De medlemmar som avviker från bilden av den stereotypa 

gruppmedlemmen får genast en annan roll i gruppen och måste hela tiden bevisa för övriga att de 

passar in. I den andra gruppen saknas en bild av den stereotypa gruppmedlemmen och 

medlemmarna har därför ingen föreställning att kategorisera sig själva utifrån. Avvikelser blir 

därför inte lika tydliga inom gruppen och därför förekommer inte sanktioner i lika hög 

utsträckning. I resultatet ser vi att individer i de olika grupperna använder sig av olika strategier 

för att öka sin sociala status i organisationen. Dessa strategier är också knutna till hur mycket 

individerna definierar sig själva utifrån medlemskap till gruppen. Genom social tävling och social 

kreativitet förstärks gruppens normer och attraktivitet medan individuell mobilitet ökar klyftorna 

mellan medlemmar i gruppen. Det leder till en växelverkan: desto mer en individ värdesätter 

medlemskapet ju större är chanserna att han väljer social tävling eller kreativitet som strategi för 

att öka den sociala statusen vilket i sin tur förstärker normerna och bilden av den stereotypa 

gruppmedlemmen. Det motsatta gäller för individer i gruppen med avsaknad av identifikation, 

där individen är mer benägen att välja individuell mobilitet vilket i sin tur leder till splittringar i 

gruppen. 

 

Slutsatsen vi drar av detta är att ju viktigare gruppen är för individen och ju mer hon definierar sig 

själv utifrån gruppen desto mer påverkas hon också av gruppens normer vilket leder till 

konformitet och en strävan efter att bevara sammanhållningen i gruppen. Denna slutsats kan vi 
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dra utifrån det resultat som undersökningen har gett och detta är också förenligt med den 

teoretiska referensram som undersökningen vilar på.  

 

Syftet har varit att ta reda på hur gruppens normer påverkar individens syn på balans mellan 

arbete och privatliv. Undersökningen har visat att det finns ett samband mellan gruppens normer 

och hur väl individen klarar att balansera sitt arbete med privatlivet. Work-life Balance definieras 

utifrån tre huvudsakliga konflikter, time-based, strain-based och behaviour-based conflict. Vi har 

främst identifierat den tidsmässiga och den kravfyllda konflikten i de båda arbetsgrupperna. I 

grupp A visar sig de båda konflikterna när det gäller jouren, att de får arbeta på tider då de 

egentligen skulle varit lediga. I den andra gruppen visar sig de båda konflikterna i ett krav på den 

övertid de måste göra varje månad. I båda arbetsgrupperna finns det normer för att individerna i 

gruppen ska arbeta hårt och prestera ett bra arbete. Att leva upp till dessa normer skapar 

konflikter hos individen för att bibehålla en god balans mellan sitt arbete och privatliv. I grupp A 

har i stort sett alla individer i gruppen samma arbetsuppgifter och lika stor arbetsbörda. Det finns 

en sammanhållning i gruppen som bygger på dessa likheter och alla är måna om att följa 

normerna för att passa in i gruppen och bevara sammanhållningen. Normen att man ska arbeta 

hårt skulle kunna hindra individen från att kunna balansera arbete och privatliv. Samtidigt finns 

en norm i gruppen om att man ska lämna jobbet på jobbet och vara hemma när man är hemma 

vilket istället möjliggör en balans. I den andra gruppen är den sistnämnda normen inte lika 

framträdande och individerna identifierar sig inte heller i lika stor utsträckning med gruppen 

vilket medför att avvikande beteende inte påverkar den enskilda individen. Övertiden blir därför 

för vissa individer i gruppen något som hindrar balansen mellan deras arbete och privatliv. I 

denna grupp är den norm som kräver ett stort engagemang och högt arbetstempo starkare än 

övriga normer och medlemmarna har ingen möjlighet att underlätta arbetet för varandra. Således 

fungerar arbetsgruppens normer i detta fall enbart som hindrare för balansen.  

 

Vår slutsats är att arbetsgruppens normer påverkar individens syn på balans mellan arbete och 

privatliv genom att fungera som möjliggörare eller hindrare för individen. Det kan dels finnas 

normer som underlättar för individerna att hitta balansen, till exempel normen som säger att 

arbete bör lämnas på arbetet och att medlemmarna ska vara hjälpsamma mot varandra.  Det finns 

också normer som hindrar balansen, såsom normer om hög arbetsmoral, ansvar och lojalitet mot 

företaget. Hur mycket normerna påverkar individen är beroende av hur viktigt 

gruppmedlemskapet anses vara och hur mycket individen identifierar sig med gruppen.  

5.2 Diskussion 

Arbetsgruppens normer påverkar individens upplevelse av balans mellan arbete och privatliv 

genom att fungera som hindrare eller möjliggörare för balans. I båda de arbetsgrupper som 

deltagit i undersökningen är hög arbetsmoral en mycket viktig norm som medlemmarna följer i 

högre eller mindre utsträckning. Denna höga arbetsmoral verkar således genomsyra hela företaget 

och kan möjligen knytas till den företagskultur som finns i organisationen. Arbetsgruppens 

normer påverkas dels av den organisation den befinner sig i, men också utav de normer och 

inställningar som gruppens medlemmar tar med sig in i gruppen. I den ena gruppen med stark 

sammanhållning har många av medlemmarna arbetat inom företaget under en lång tid. Detta gör 

att företagskulturen förmodligen påverkat individerna och influerat de normer som finns hos 

gruppens medlemmar. I den gruppen visar medlemmarna stor lojalitet gentemot företaget och 
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varandra, vilket gör att graden av OCB är hög. Den höga graden av OCB har förmodligen växt 

fram då de enskilda individerna i gruppen varit måna om att göra ett bra arbete vilket sedan 

påverkat gruppen och lagt grunden för en norm. Denna norm är svår för nya medlemmar i 

gruppen att bryta mot och utgör därför villkoren för arbete i gruppen. Eftersom samhörigheten 

mellan medlemmarna i gruppen är stor, definierar medlemmarna sig själva utifrån gruppen, vilket 

gör att normerna förstärks och att förändring sker långsamt.  

 

I den här gruppen lägger medlemmarna stor vikt vid samhörigheten och att medlemmarna ska 

anpassa sig för att passa in i gruppen. Yrkeskompetens värderas högt i gruppen och det är den 

som avgör hur hög status medlemmarna har. En högre status medför också en större förmåga att 

påverka de normer som finns. Eftersom medlemmarna som varit i företaget längst också besitter 

den högsta kompetensen har de störst chans att påverka gruppens normer. Dessa medlemmar är 

också de som förmodligen påverkats mest av företagets kultur och förespråkar en stor 

arbetsmoral. För yngre och nyare medlemmar i gruppen skulle andra grupper i privatlivet kunna 

vara av större vikt och därmed bestämma hur individen ska bete sig. Resultatet från vår 

undersökning visar dock att de nya medlemmarna i arbetsgruppen är benägna att följa de normer 

som finns i arbetsgruppen även om de då får bortse från andra prioriteringar i privatlivet. Detta 

skulle kunna leda till en stor konflikt i individens balans mellan arbete och privatliv men eftersom 

det finns andra normer i gruppen som är förmånliga för individen klarar individen av att hitta 

balans. Detta kan också förklaras genom de förväntningar som finns på yrkesgruppen både från 

dem själva men också från samhället och organisationen. Denna yrkesgrupp förväntas inte arbeta 

mer än den tid som är avsatt i schemat, vilken utgörs av dagtidsarbete som i sin tur underlättar 

förmågan att balansera arbetet med privatlivet. Det finns heller inga krav på tillgänglighet för 

gruppens medlemmar, förutom den tid då de har jour, men eftersom denna tid i stor utsträckning 

kan planeras är den också enklare att handskas med.  

 

I den andra gruppen arbetar flera av medlemmarna många timmars övertid. Den höga 

arbetsmoralen kan identifieras även i den här gruppen då medlemmarna är måna om att göra ett 

bra arbete. Det har utvecklats en norm kring arbetsbörda i gruppen men eftersom 

sammanhållningen inte är lika viktig och gränserna mer diffusa finns inte samma krav på 

medlemmarna att följa normen. Därför väljer vissa av gruppens medlemmar att lämna arbetet på 

arbetet medan andra suddar ut gränserna mellan arbete och privatliv. En möjlig förklaring till att 

dessa medlemmar ändå väljer att arbeta så mycket övertid kan vara att de identifierar sig mer med 

den yrkesgrupp de tillhör. Det finns en förväntning både från dem själva, organisationen och 

samhället på deras yrkesgrupp att arbeta hårt och mycket. Om sammanhållningen i gruppen hade 

varit starkare och om medlemmarna istället identifierade sig med arbetsgruppen skulle det kunna 

förväntas av medlemmarna att försöka förbättra villkoren för gruppen. I denna arbetsgrupp tar 

medlemmarna inte strid för att minska sina långa arbetstimmar utan tar själva på sig ansvaret för 

sin stora arbetsbörda och ser inte gruppen som en möjliggörare. Den låga graden av 

sammanhållning i gruppen gör att individerna själva kan bestämma om de vill följa normerna eller 

inte. Att avvika från gruppens beteende anses inte problematiskt eftersom konformitet inte fyller 

någon funktion i att hålla samman gruppen. Att inte leva upp till de krav på arbete som finns i 

gruppen skulle dock kunna medföra att individen betraktas som en sämre utförare av OCB. Detta 

påverkar i sin tur den status som individen har i gruppen och organisationen, vilket kan vara en 
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orsak till den individuella mobiliteten. Den individuella mobiliteten leder till en stor splittring i 

gruppen och kan orsaka både högre och lägre status hos gruppens medlemmar.  

 

Work-Life Balance är ett uppmärksammat och närliggande fenomen hos samtliga respondenter. 

Vissa individer kan väldigt enkelt identifiera och redogöra för de problem som finns med att hitta 

balans mellan arbete och privatliv medan andra inte upplever det som ett lika stort problem. Alla 

respondenter vittnar dock om att det kan vara en svårighet att hitta balansen. Resultaten visar ett 

samband mellan förmågan att balansera arbete och privatliv och de normer som finns i 

arbetsgruppen. Graden av sammanhållning i gruppen påverkar dels hur benägen individen är att 

följa normerna men också i vilken utsträckning gruppen kan bidra med socialt stöd. 

Sammanhållningen leder dels till att gruppen fungerar som ett socialt stöd för individen eftersom 

denne då känner tillhörighet och ömsesidig hjälpsamhet. Det sociala stödet ökar även 

sammanhållningen och svetsar samman gruppen ännu mer. Detta gör att kraven på individen att 

följa gruppens normer blir högre ju större sammanhållningen är vilket också påverkar graden av 

utförande av OCB i gruppen. Om kraven på utförandet av OCB är högt och gruppen inte bidrar 

med tillräckligt socialt stöd kan det leda till konflikter i balans mellan arbete och privatliv för 

individen. Detta visar också resultaten i den ena gruppen där sammanhållningen är svag. I denna 

grupp kan inte medlemmarna finna socialt stöd men kravet på att utföra OCB regleras genom 

normen om en hög arbetsmoral. En förklaring till problematiken kring Work-Life Balance som vi 

har identifierat i denna arbetsgrupp är det låga sociala stödet som vi anser har ett samband med 

den svaga sammanhållningen i gruppen. I den andra arbetsgruppen fungerar detta på ett omvänt 

sätt där sammanhållningen är stark, vilket bidrar till ett stort socialt stöd och förmåga att hantera 

graden av OCB och därmed också balans mellan arbete och privatliv.  

 

Normerna kring OCB i en arbetsgrupp skulle också kunna formas så att OCB inte är ett 

förväntat och önskvärt beteende. Även om OCB inte är ett formellt krav från organisationen så 

finns det ändå en förväntning på de anställda om vad de ska prestera. I en arbetsgrupp kan det 

finnas normer som reglerar arbetet ur ett organisationsperspektiv mycket ineffektivt sätt. 

Arbetsgruppen kanske har normer som säger att de ska arbeta precis så mycket som det krävs av 

dem men absolut inte mer och att varje anställd får klara sig på egen hand. I dessa arbetsgrupper 

kan man anta att det är andra saker än arbete som värderas och att gruppens överlevnad och 

framgång anses vara knutet till någonting annat, till exempel social status. Dessa normer kan å sin 

sida ha inverkan på individens förmåga att hantera balansen mellan arbete och fritidsliv eftersom 

det påverkar individens möjligheter att få goda omdömen och chans till karriär inom företaget. 

En individ som är intresserad av att göra karriär eller som måste visa engagemang och intresse för 

jobbet för att få behålla det kan hindras av dessa normer. Detta kan dels påverka individens 

ekonomiska situation men också hennes självkänsla och rollförväntningar, vilket i sin tur leder till 

en konflikt hos individen. Detta kan hanteras genom att individen väljer att följa gruppens 

normer men därmed kan också en rollkonflikt skapas och leda till psykiska påfrestningar. Arbetet 

kanske inte längre kan tillfredställa individen vilket också kan medföra ett missnöje även i andra 

sfärer. Individen kan också välja att lämna gruppen om gruppnormerna inte är förenliga med 

individens egna normer. Detta kan dock leda till utfrysning ur arbetsgruppen vilket också kan 

påverka individens psykiska välmående och totala upplevelse av livet.  
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Organisationer bör inse vikten av att främja sammanhållning i arbetsgrupper då detta skulle 

kunna leda till goda arbetsförhållanden där individer motiveras i arbetet och vill bidra till 

gruppens framgång vilket i sin tur har en positiv inverkan på organisationen. Detta kräver dock 

att det finns en företagskultur som förespråkar en hög arbetsmoral eftersom det leder till att 

normer kring OCB skapas i gruppen. Sammanhållningen bidrar också till att individen känner ett 

socialt stöd från arbetsgruppen vilket kan underlätta förmågan att balansera arbete och privatliv 

och skapar därmed en win-win-situation. En strategi för att främja sammanhållningen i 

arbetsgrupper skulle kunna vara att vid rekrytering anställa personer som har en potential att 

passa in i sin arbetsgrupp. Det skulle till exempel kunna handla om att anställa en person med 

liknande utbildning som övriga i gruppen eftersom det då finns en större chans att de identifierar 

sig med den yrkesgruppen och därmed liknar den stereotypa gruppmedlemmen. Vi menar 

samtidigt att en viss variation i arbetsgrupper är positivt eftersom allt för lika medlemmar kan 

hämma gruppens utveckling och bidra till att mindre önskvärda normer förstärks. 

5.2.1 Förslag till vidare forskning 

Undersökningen visar att gruppers sammanhållning, socialt stöd och OCB påverkas av varandra 

samt att dessa faktorer fungerar som hindrare eller möjliggörare för balansen mellan arbete och 

privatliv för individen. I denna undersökning har vi diskuterat hur balansen påverkas om 

sammanhållningen och därmed det sociala stödet i en arbetsgrupp är lågt. I vidare forskning 

skulle det vara intressant att undersöka hur balansen påverkas om andra delar inte är närvarande i 

lika stor utsträckning i gruppen. Vi tror till exempel att om kravet på utförande av OCB är lågt så 

finns det andra normer i arbetsgruppen som är viktiga att bibehålla för att stärka 

sammanhållningen och öka det sociala stödet. På detta vis påverkas alltså de normer som finns i 

arbetsgruppen av graden av sammanhållning, socialt stöd och OCB. Detta kan i sin tur få andra 

konsekvenser för individens upplevelse av balans mellan arbete och privatliv.  

  

Denna undersökning avgränsas också i avseende på individernas privata förhållanden och andra 

variabler såsom kön, ålder och etnicitet. Att utveckla vår undersökning genom att ta hänsyn till 

dessa variabler skulle vara av intresse eftersom förmågan att kunna balansera arbete och privatliv 

är beroende av individens privata förhållanden. Beroende på till exempel kön, ålder och etnicitet 

finns olika föreställningar både hos individen och samhället angående hur arbete och privatliv bör 

balanseras. Vi har heller inte tagit hänsyn till individernas privata grupptillhörigheter och de kan 

tänkas vara viktigare för individen än arbetsgruppen i vissa avseenden.  

 

Vår undersökning utfördes i två olika arbetsgrupper där båda befinner sig inom samma företag. 

Framtida undersökningar skulle kunna fokusera på att jämföra yrkesgrupper inom olika företag 

för att på så vis fastställa vikten av företagskultur i utformandet av arbetsgruppers normer.  

 

Den här undersökningen har visat att arbetsgruppers normer har en påverkan på individens 

upplevelse av balans mellan arbete och privatliv. Då detta är ett relativt outforskat område och 

vår undersökning är begränsad skulle det vara intressant att ytterligare utveckla frågeställningar 

kring sambandet mellan arbetsgruppers normer och balans mellan arbete och privatliv. Det skulle 

kunna leda till en ökad förståelse för organisationer i avseende på hur de kan underlätta för de 

anställda att balansera arbete och privatliv genom ett gruppfokuserat arbetssätt. Det är också en 

fråga som är viktig för individen genom att denne förstår att arbetsgruppen påverkar synen på 
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balans mellan arbete och privatliv och att individen själv har förmåga att i viss mån styra 

gruppens uppfattning. Det leder till ett nytt sätt att tänka kring och hantera problemen kring 

balans mellan arbete och privatliv. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Vi är intresserade av att undersöka de normer som finns i din arbetsgrupp och hur de påverkar 

din upplevelse av balans mellan arbete och fritid. Du representerar i denna intervju din 

arbetsgrupp och alla medlemmar i gruppen kommer att intervjuas för att vi ska kunna få en 

helhetsbild av hur ni arbetar och tänker kring denna fråga. Vi räknar med att intervjun kommer ta 

cirka en timme. Vi kommer att spela in intervjuerna på bandspelare. Svaren kommer användas 

som underlag för analysen till vår C-uppsats. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 

innebär att ingen utomstående kommer kunna ta del av dina svar. Du har rätt att när som helst 

under intervjun avbryta den.  

 

Bakgrund 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Har du jobbat någon annanstans innan du började här? Var då? 

 Kan du berätta lite om din familj? 

 Vad har du för fritidsintressen? 

 

2. Kan du berätta lite om ditt arbete? 

 Vad har du för arbetstider? 

 Vad gör du på jobbet? 

 Vad har du för ansvarsområden? 

 Vilka möjligheter har du att arbeta hemifrån? 

 

Arbete 

1. Är jobbet viktigt för dig? 

 Hur då? / Varför inte? 

 Vad i ditt arbete är det som är viktigt för dig? 

 Vad är viktigt på din fritid? 

 Är det här någonting som har ändrats under tiden som du jobbat här? varför då? 

 

2. Utför du uppgifter i arbetet som du egentligen inte behöver? 

 Varför gör du det? 

 Är det något som hela arbetsgruppen gör? 

 Var kommer de förväntningarna ifrån? 
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Arbetsgruppen 

1. Kan du beskriva din arbetsgrupp?  

 Hur många är ni? 

 Vem gör vad? (roller) 

 Hur upplever du sammanhållningen i din arbetsgrupp? 

 Umgås ni på fritiden? 

 Är din arbetsgrupp viktig för dig? Hur då? 

 Vilka förväntningar upplever du att kollegorna i din arbetsgrupp har på dig? (stödjande 

eller krävande arbetsklimat) 

◦ Hur uttrycker sig detta? 

 Vilka förväntningar har du på dina kollegor? 

 Har ni haft några problem/meningsskiljaktigheter i arbetsgruppen?  

◦ Hur löser man dem? 

 Hur beroende är ni av varandra i din arbetsgrupp?  

 Vad är det som skiljer din arbetsgrupp från andra arbetsgrupper i organisationen? 

 

Balans mellan arbete och privatliv 

Nu ska vi prata lite om balans mellan arbete och privatliv. Vi är intresserade av att veta hur du 

känner att olika krav som du har på dig, både i arbetet och i privatlivet krockar. Det behöver inte 

bara handla om tid utan kan också vara saker som du tycker är ansträngande och tar mycket 

energi. Det kan också handla om att du har förväntningar på dig som är svåra att leva upp till.  

 

1. Känner du ibland att ditt arbete inverkar negativt på ditt privatliv? Tvärtom? Hur? 

 DET FUNGERAR 

◦ Vad är det som får det att fungera? 

◦ Vilka parter är det som möjliggör balansen? (organisation/kollegor/familj) 

 DET FUNGERAR INTE 

◦ Vad är det som får det att inte fungera? 

◦ Vilka är det som hindrar balansen? (organisation/kollegor/familj) 

 

2. Hur tror du kollegorna i din arbetsgrupp upplever balansen mellan arbete och privatliv? 

 På vilket sätt hjälper ni varandra? (förståelse/täcka upp) 

 

3. (Återkoppla till krav i arbetslivet) Vilka är kraven/förväntningarna på dig i ditt privatliv? 

 Vilka är förväntningarna som pappa/mamma? 

 Vilka är förväntningarna som partner? 

 Vilka är förväntningarna som kompis? 

 Var kommer de kraven/förväntningarna ifrån? 

 

4. Finns det förväntningar i arbetslivet och privatlivet som krockar? 

 Vilka är de? 
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5. Finns det några åtgärder från företagets sida som underlättar balansen? (flex/...) 

 Vilka är dessa? 

 Har du använt dem? 

 Hur ser din arbetsgrupp på det? (acceptans/uteslutning/mobbning) 

 

Situationsbeskrivningar 

1. Vad händer om du/hur känner du om dina kollegor: 

 Kommer en halvtimme för sent en morgon på grund av krångel hemma? 

 Behöver hjälp att täcka upp på arbetet för att kunna utföra privata angelägenheter? 

 Ligger efter med arbetet på grund av ditt privatliv? 

 Tar emot privata samtal från familjen under arbetstid? 

 

2. Om jag skulle komma ny in i eran arbetsgrupp hur skulle jag bete mig för att bäst passa in? 

 

3. Hur är en typisk (yrkeskategori)? 

 

Har du någonting annat som du vill tillägga eller ta upp? 

 

Får vi återkomma om vi har fler frågor? 

 

Tack så mycket! 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Personal och Arbetslivsprogrammet på Karlstads 
Universitet och skriver därför under denna termin vår C-uppsats i arbetsvetenskap. 
Arbetsvetenskap är läran om arbetslivet och dess sätt att fungera både samhällsmässigt och 
beteendevetenskapligt. Under programmets gång har vi haft möjlighet att studera två valbara 
terminer och vi valde då att läsa socialpsykologi vilket handlar om hur människan interagerar i 
grupp och hur mänskliga relationer fungerar. I vår C-uppsats har vi valt att analysera en 
arbetsvetenskaplig fråga utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. 
 
I vår uppsats vill vi undersöka arbetsgrupper och deras normer samt hur de i sin tur påverkar den 
enskilda individens syn på sitt arbete och privatliv. Balansen mellan arbete och privatliv är ett 
aktuellt ämne som diskuterar individens inställning till arbetet vilket också påverkar hur man 
upplever sin arbetssituation och hur man mår i gruppen. Det är intressant att studera detta i en 
organisation eftersom man då får en ökad kunskap för hur olika grupper fungerar och påverkar 
individen, samt att få förståelse för att det kan skilja sig åt i olika grupper och att man då kanske 
bör vara mer flexibel i det sätt på vilket man hanterar sina arbetsgrupper. 
 
Vi kommer att utföra vår undersökning i två arbetsgrupper för att dels se hur de skiljer sig men 
också för att hitta likheter så att vi kan styrka våra resultat. För att undersökningen ska fungera 
och för att vi ska kunna skapa oss en helhetsförståelse över hur arbetsgruppen ser ut kommer vi 
att behöva intervjua samtliga i varje arbetsgrupp. Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta ca 
1 timme per respondent. 
 
Vi är tacksamma för ert samarbete! 
 
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Åsa Nilsson och Anna Tömmernes 


