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Denna avhandling har som mål att undersöka preferenser och upplevelser angående 

gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv hos kvinnor inom finansbranschen, som är en 

bransch som traditionellt är väldigt mansdominerad och karaktäriseras av ett högt 

tempo och en tuff miljö. Även fast det finländska samhället har kommit långt i relation 

till vårdsansvar, jämlikhet och attityder gällande kvinnor i arbetslivet, finns det 

fortfarande aspekter som gällande dessa kan tänkas påverka gränsen mellan arbetsliv 

och övrigt liv. Dessutom har det moderna arbetslivet förändrats i och med bland annat 

utvecklad teknologi och nya arbetssätt som till exempel distansarbete. 

Undersökningen gjordes som en kvalitativ forskning genom semi-strukturerade 

intervjuer med nio kvinnor inom finansbranschen. På basen av resultaten upplevdes 

gränserna ibland som otydliga, och de viktigaste faktorerna som ansågs påverka 

gränsen var arrangemang som flexibel arbetstid, distansarbete, samt kollegers 

attityder gentemot gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv. Denna forskning visar att 

det är ytterst viktigt för en individ att kunna kontrollera gränsen, samt att det erbjuds 

verktyg för att göra detta på organisatorisk såväl som på samhällelig nivå. 

Nyckelord: Gräns mellan arbetsliv och övrigt liv, vårdansvar, 
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1 INTRODUKTION 

Clark (2000) beskrev tjugo år sedan redan hur arbetstagare rör sig mellan en gräns som 

omfattar två olika världar, arbete och fritid. Kraven från de olika sidorna orsakar press 

och individen behöver svara på de krav som ställs från båda sidorna, vilket kan orsaka 

rollkonflikt och problem med att värdesätta den ena sidan över den andra (Rantanen 

et.al., 2011; Tiedje et.al., 1990) Detta har kommit att påverka speciellt kvinnor, som 

kämpar med att uppfylla förväntningar gällande familj och hem samtidigt som en 

betydelsefull karriär är allt mer viktig.  

Idag verkar det dock som att många arbetstagare rör sig mera på den sidan av gränsen 

som befattar arbetsliv, eller har problem med att överhuvudtaget identifiera och 

kontrollera gränsen mellan dessa två sfärer (Sturges & Guest, 2004). Gränsen mellan 

arbete och övrigt liv har blivit otydligare på grund av förändrade arbetssätt bland annat 

enligt Galea et.al (2013). En stor del av detta kan ses som en följd av dagens allt mer 

tekniktyngda samhälle, där nya teknologiska hjälpmedel möjliggör att arbete kan skötas 

var som helst samt att individen förväntas vara tillgänglig dygnet runt (Nam, 2014; 

Geurts & Demerouti, 2003). Även de allt mer globaliserade företagen och 

organisationerna gör att man behöver samarbeta i högre grad trots tidsskillnader och 

skillnader i fysiska avstånd, vilket gör att man utnyttjar teknologi allt mer för att 

möjliggöra detta (Galea et. al, 2013).  

Förutom att organisationer är allt mer internationella och komplexa, har även 

mångfalden bland arbetstagarna ökat, däribland andelen kvinnor som arbetar inom 

branscher som traditionellt, och i viss mån fortfarande är, väldigt mansdominerade 

(Golden, 2012). Typiskt för dessa branscher, som till exempel finansbranschen som vi 

kommer att fokusera på i denna avhandling, är ett utmanande högt tempo och många 

krav, som kan bidra till negativa implikationer för bibehållandet och identifierandet av 

gränsen mellan arbete och övrigt liv (Golden, 2012). Detta kan leda till ett försämrat 

välmående och möjligtvis försämrade arbetsprestationer som inte gynnar 

organisationerna i första hand. Ytterligare kan detta leda till att familjeliv och 

förhållanden utanför jobbet lider (Parris et.al., 2008). För att kunna upprätthålla en 

tillfredsställande gräns mellan arbetsliv och övrigt liv krävs åtgärder och initiativ på 

organisatorisk såväl som på samhällelig nivå. Även attityder gentemot arbete och ett 

ständigt idealiserande av arbetstagare som tillägnar största delen av sin tid till jobbet 

behöver synas och tänkas över (Lynes & Kropf, 2005). Ett samhälleligt tankesätt som 
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idealiserar arbete och högpresterande individer skapar rollkonflikter och tankar om 

otillräcklighet hos dem som försöker balansera familjeliv och karriär, speciellt kvinnor 

(Lynes & Kropf, 2005). Dessutom präglas även fortfarande det nordiska samhället av en 

sorts ojämlikhet, som ofta visar sig som en mindre representation av kvinnor i ledande 

poster samt inom vissa industrier, trots att de nordiska länderna I övrigt bemärker sig 

som relativt jämlika då det gäller arbetsliv och familjeansvar.  

Det är essentiellt att kunna påverka gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv och det är 

också intressant att kunna förstå hur olika individer upplever denna gräns. För ett 

överlag gott välmående som avspeglar sig i privatlivet och på arbetsplatsen behövs 

faktorer som underlättar och ger möjlighet till gränskontroll. I synnerhet kvinnors liv 

karaktäriseras av olika sorts förpliktelser och en tillfredsställande kontroll av gränsen 

mellan arbetsliv och övrigt liv speciellt inom finansbranschen med dess specifika krav 

och tempo är ett ideal som gärna kunde uppfyllas. Men vilka tankar angående gränsen 

mellan arbetsliv och övrigt liv förekommer i realiteten hos kvinnor inom denna specifika 

bransch?  

1.1 Intresset för ämnet 

Ämnet som behandlar gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv är intressant ur ett 

samhälleligt perspektiv, då arbetssätt och könsroller har, och fortfarande håller på att 

förändras (Lynes & Kropf, 2005). De nordiska länderna har en av de högsta andelarna 

av kvinnor som är yrkesverksamma och de nordiska regeringarna jobbar för att kunna 

säkerställa jämlikhet mellan könen, till exempel genom moder- och faderskapsledighet 

(Niemistö, Karjalainen & Hearn, 2017). Normerna inom utbildningsväsendet har även 

förändrats, och fler strävar efter att avlägga högre yrkesexamen. Vidare, har tanken om 

att båda parterna i ett förhållande försörjer familjen normaliserats (Parris et.al, 2008).  

Att både män och kvinnor ges chansen att studera och utföra arbete för att försörja 

familjen har bidragit positivt till den samhälleliga utvecklingen men kan även medföra 

negativa konsekvenser i form av individuella faktorer som stress, tidsbrist och 

relationsproblem som sedan övergår till att omfatta samhället överlag och medföra 

negativ påverkan på nationell nivå (Sturges & Guest, 2004). Därför är det viktigt att 

gränsen mellan jobb och arbetsliv undersöks, för att förebygga att dessa negativa 

konsekvenser uppstår och för att hitta bakomliggande orsaker samt att bidra med 

information som kan utnyttjas vid planerandet av nya arrangemang på arbetsplatsen 

som främjar en god balans mellan jobb och övrigt liv. Även den sjunkande nativiteten 

skapar moment av oro på grund av den växande arbetsbördan hos en allt mindre mängd 
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människor, vilket också kan ses som en orsak till att detta ämne är intressant ur ett 

forskningsperspektiv.  

1.2 Syfte och problematisering 

 Syftet med avhandlingen är att kartlägga hur kvinnor inom finansbranschen upplever 

gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv. Finansbranschen är intressant ur ett 

forskningsperspektiv eftersom den traditionellt är väldigt mansdominerad med ett 

mycket högt tempo, samt karaktäriseras av ett idealiserande av maskulina attribut som 

den moderna kvinnan försöker anpassa sig till.  

Ytterligare strävar avhandlingen till att undersöka ifall det finns något som speciellt 

påverkar gränsen positivt eller negativt, som till exempel organisatoriska arrangemang 

som är ämnade att gynna balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Genom att identifiera 

dessa faktorer kan man kartlägga vilka tillvägagångssätt som behöver synas över, samt 

vilka som det lönar sig för företag och organisationer att satsa på.  

1.3 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna som denna avhandling kommer att studera är följande; 

“Hur upplever kvinnorna inom finansbranschen gränsen mellan arbetsliv och övrigt 

liv?” 

För att ytterligare utreda faktorer som kan påverka svaren ställs även följande 

forskningsfråga; 

“Vilka faktorer anser kvinnorna i finansbranschen att påverkar gränsen mellan 

arbetsliv och övrigt liv?” 

1.4 Avgränsningar 

Studien innefattar subjektiva upplevelser angående gränsen mellan arbetsliv och övrigt 

liv i Finland, och kan därmed inte generaliseras att sammanfatta hur gränsen upplevs i 

andra länder, där arbetsmetoder och praxis är annorlunda. De nationella värderingarna 

gällande arbetsliv och övrigt liv är bundna till den nationella kontexten, vilket gör 

resultaten ojämförbara i förhållande till andra länder och världsdelar. Finansbranschen 

som karaktäriseras av ett hårt tempo, potentiellt långa arbetsdagar och höga krav kan 

ändå ta en annan form i Finland och Norden, jämfört med till exempel städer som 

traditionellt fungerat som center för branschen, bland annat New York och London.  
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Undersökningen tar inte heller i beaktandet olika åldersgrupper, eller delar upp 

undersökningsdeltagare enligt storlek på familj. Dock har alla de intervjuade barn och 

partner. Studien begränsas även till endast finansbranschen och de intervjuade är av 

kvinnligt kön. Avhandlingen kommer inte till exempel att ta i beaktande mäns 

upplevelser eller jämföra kvinnors upplevelser gällande gränsen mellan arbetsliv och 

övrigt liv med mäns upplevelser.   

1.5 Definitioner 

I denna del presenteras de mest centrala begreppen i avhandlingen. Dessa begrepp 

används genom avhandlingen och det är viktigt att definiera dem för att undvika 

missförståelse av deras betydelse i denna avhandling.  

Arbete: Med “arbete” menas prestation som oftast kompenseras i monetär form, och 

som innebär att individen ger upp en del av sin lediga tid för att utföra detta 

arbete (Lewis, 2003).  

Fritid/Övrigt liv: Som “övrigt liv” eller “fritid” anses motsatsen till betalt arbete, där inga 

obligationer gällande arbetet förekommer och där beslut om hur tiden skall spenderas 

görs av individen själv (Lewis, 2003). 

Balans: Med ”balans” menas konkret en fördelning mellan två ting i lika stora delar. 

Inom  litteratur som berör balansen mellan arbetsliv och övrigt liv pratar man dock om 

en balans som inte kan generaliseras att omfatta en tidsfördelning som skulle vara jämlik 

mellan jobb och övrigt liv (Bird, 2006). Denna balans är en subjektiv uppfattning hos 

individen, som inte är oföränderlig utan byter natur i och med att livssituation och livsstil 

förändras (Lewis, 2003). En arbetsdag på 10 timmar kan fungera för en nyexaminerad 

person utan familj, medans en annan person i en annan åldersgrupp och etablerat 

familjeliv hade kunnat uppleva en sådan arbetsdag som en bidragande faktor till obalans 

mellan arbetsliv och fritid/övrigt liv (Hoff, Grote, Dettmer, Hohner & Olos, 2005). 

Finansbranschen:  Innefattar organisationer och företag som har som uppgift att bland 

annat förvalta och behandla monetära medel samt erbjuda finansiella tjänster i olika 

form. Exempel på typer av organisationer inom finansbranschen är investeringsbanker, 

kommersiella banker och försäkringsbolag med mera. Branschen karaktäriseras ofta av 

ett högt tempo och tuff konkurrens arbetstagare emellan. Finansbranschen är även 

typiskt väldigt mansdominerad. 
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1.6 Avhandlingens struktur 

Denna avhandling består av två huvudsakliga delar; en teoretisk del samt en empirisk 

del. Den teoretiska delen ger bakgrund till ämnet och består av centrala teorier som kan 

förknippas till ämnet och som hjälper till att svara på forskningsfrågorna. Även tidigare 

forskning och insikter angående ämnet behandlas. Vidare presenteras de metoder som 

använts för studien. I den empiriska delen av avhandlingen presenteras studien och 

resultaten som erhållits. Dessa resultat och deras koppling till teoridelen behandlas i en 

diskussionsdel. 

Det första kapitlet är en introduktion till ämnet. Nyckeldefinitioner i relation till ämnet 

tas även upp, samt begränsningarna för denna avhandling. Följande kapitel går in på 

teorier och tar upp tidigare forskning angående gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv 

som till exempel gränsteorin av Clark (2002), samt beskriver olika dimensioner av 

fenomenet och förklarar faktorer som påverkar gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv.  

Tredje kapitlet beskriver metoden för studien och varför just dessa metoder anses 

relevanta för denna avhandling. Erhållandet av data-materialet beskrivs, samt 

forskningsfilosofi och design. Dessutom tas den etiska delen i beaktandet gällande 

studien.  

Den empiriska delen börjar med det fjärde kapitlet, där resultaten av studien 

presenteras. Analys av datat och resultaten presenteras med hjälp av bland annat text 

och citat av de intervjuade kvinnorna, för att bättre förmedla tankegången hos de 

intervjuade. Följande kapitel diskuterar resultaten i relation till forskningsfrågorna och 

mera generellt i relation till tidigare forskning i ämnet. Kapitel sex presenterar förslag på 

vidare fortsatt forskning samt en slutsats och sammanfattning på vad studien har 

bidragit med och hur den ökat förståelsen för ämnet.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen bygger en bas för förståelsen om ämnet som studien 

omfattar. Teorin lyfter fram de viktigaste delarna som anses kopplas ihop med temat i 

fråga. Den teoretiska referensramen omfattar även en inblick i tidigare forskning inom 

ämnet.  

2.1 Utveckling mot förändringar och gränslöst arbete  

Som redan nämnts i början av denna avhandling, är det längre inte så enkelt att skilja 

mellan arbete och övrigt liv. Arbetets art har förändrats som en följd av bland annat 

externa faktorer som globaliseringen och utvecklingen av modern informationsteknologi 

(Sturges & Guest, 2004). Marknaderna har förändrats och företag och organisationer 

tvingas att maximera sina resurser för att kunna hålla ikapp med den snabba 

förändringstakten och den ökade konkurrensen (Galea, Houkes & De Rijk, 2013). På 

många arbetsplatser hotas de anställda potentiellt av nedskärningar för att spara 

resurser och öka konkurrenskraften, vilket resulterar i en större arbetsmängd för ett 

färre antal arbetstagare (Galea et. Al, 2013). Denna diskurs hotar balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv, då chansen till fritid blir möjligtvis mindre med den ökade 

arbetsbördan. På grund av nedskärningar upplever individerna även en förstärkt press 

för att prestera (Galea et. Al, 2013). 

I många branscher där arbetet baseras på tankearbete och informationsbehandling, i 

detta fall finansbranschen, har ramarna för arbetet minskat och arbetstagarna behöver 

själv ansvara för att strukturera och organisera sitt arbete (Galea et al, 2013). I dessa 

branscher krävs inte heller alltid att arbetstagaren ska befinna sig på en bestämd plats 

alltid, utan arbetet kan utföras var som helst (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014). 

Denna ökade flexibilitet har säkerligen många fördelar, men bidrar även till att individen 

själv måste kunna avgränsa jobb och övrigt liv, vilket blir allt svårare med den nya 

riktningen mot gränslöst arbete (Mellner et al, 2014). Arbetslivet i övrigt inom dessa 

informationsberikade industrier har kommit att bli allt mer individualiserat, där den 

interna konkurrensen också är hög, vilket gör det lätt för arbetstagarna att arbeta över 

sin egen kapacitet, vilket får negativa konsekvenser (Sarker, Xiao & Ahuja, 2012).  

Något som ytterligare medverkar till förändringar i arbetslivet är en förändrad demografi 

där nativiteten har sjunkit, och en allt större del av befolkningen hör till de stora 

åldersgrupperna som redan befinner sig och kommer att befinna sig inom de närmsta 

åren i pensionsåldern (Golden, 2009). Allt färre människor skall ansvara för statens 
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skatteintäkter som behövs för en ökad efterfrågan på välfärdstjänster, och allt färre 

människor skall ansvara för att göra arbete som tidigare skötts av flera. Vidare, är en stor 

del av arbetstagarna nuförtiden singlar eller ogifta med barn, och flera kvinnor ger sig in 

i dessa informationsintensiva branscher där gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv inte 

är glasklar eller motsvarar individens önskemål, resulterande i en möjlig 

problematiserad tidsfördelning mellan arbetet 0ch övrigt liv (Golden, 2009).  

2.2 Teknologi inom arbetslivet  

Den omfattande teknologiska utvecklingen påverkar starkt hur arbetstagare 

kommunicerar angående arbetsrelaterade ärenden. Teknologin som innefattar bland 

annat bärbara datorer och smart-telefoner, gör det möjligt att hålla kontakt med andra 

inom organisationen eller företaget oavsett fysisk plats och tillför en ökad flexibilitet för 

att uträtta jobb samt sägs öka produktiviteten (Mellner, Aronsson & Kecklund, 2014). 

Möjligheten att alltid vara tillgänglig ställer dock mera krav och förväntningar på 

arbetstagarna (Galea et al, 2013). Kraven kan komma från organisationen, till exempel 

som krav på att alltid också på fritiden kunna ta emot ett samtal eller svara på ett 

meddelande, eller från individen själv, som kan uppleva att han eller hon går miste om 

nånting eller är sämre än de andra arbetstagarna om han eller hon ej är tillgänglig dygnet 

runt (Sarker et. al, 2012). Detta fenomen har getts termen ”telepressure” (Barber & 

Santuzzi, 2014), där man upplever press att svara på till exempel sms relaterade till 

jobbet under fritiden.  Även termen ”technostress” har introducerats för att illustrera de 

negativa effekterna av att känna sig tvungen att hålla sig uppdaterad angående ny 

teknologi och nya program som integreras inom arbetslivet (Dewe & Cooper, 2017). Det 

finns inte någon klar översättning av termerna ”technostress” och ”telepressure” till 

svenska, men kunde på svenska beskrivas som ”teknologistress” och ”telepress”. 

Telepress – att känna sig tvungen att vara tillgänglig dygnet runt gäller inte bara 

tillgänglighet per telefon, men även epost samt tillgänglighet att delta i Skype-möten och 

dylikt utanför normal arbetstid (Barber & Santuzzi, 2014). 

Om företagen och organisationerna inte inför speciella regler för teknologibruk, kan 

dessa verkligen utmana gränssättningen mellan arbetsliv och övrigt liv. Till exempel kan 

det vara svårt att evaluera när det är acceptabelt samt oacceptabelt att kontakta en 

kollega angående jobbärenden. Ska man som arbetstagare till exempel behöva ta ett akut 

jobbsamtal även på semestern? (Sarker et. Al, 2012). 
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Det kan även vara värt att nämna att också sociala medier har gjort sitt intåg inom 

arbetslivet, och applikationer som till exempel grundar sig på chattfunktioner är 

uppmuntrade att användas för att kommunicera med arbetskamrater, både på fritid och 

på arbetstid (Nam, 2014). Också LinkedIn, som fungerar som en social medie-plattform 

för yrkesverksamma, används under arbetstid vid till exempel rekrytering, men även för 

privatbruk. Dessa applikationer och sociala medier kan vara en så kallad ”gråzon”, där 

det är svårt att skilja på vad som räknas som kommunikation på grund av arbete eller 

vad som hör ihop med privatlivet, resulterande i svårigheter med att återigen urskilja 

gränsen mellan jobb och övrigt liv (Nam, 2014).  

2.3 Jämlikhet inom arbetslivet  

Den tidigare uppfattningen angående könsroller har varit att mannen traditionellt är den 

försörjande parten i ett förhållande, och att till kvinnors huvudsakliga uppgifter hör 

hushållsarbete och familjeomsorg (Bird, 2006). Dessa uppfattningar har dock förändrats 

i takt med att jämlikheten mellan män och kvinnor ökat, och numera är båda föräldrarna 

försörjare i moderna familjer (Bird, 2006). Speciellt i Norden är graden av jämlikhet en 

av de högsta i världen, men fortfarande kan man inte påstå att de traditionella 

könsrollerna helt skulle ha försvunnit. En stor del av det könsfördelade tankesättet i 

samhället härstammar från ett integrerat tänkande som utvecklats i och med att vi 

omedvetet gör oss skyldiga till ”Doing Gender”, på svenska ”göra kön” - en term som 

utvecklats för att illustrera hur vi i våra handlingar och sociala sammanhang omedvetet 

generaliserar könsuppfattningar (Tienari & Nentwich, 2012; West & Zimmermann, 

1987). Vissa karaktärsdrag tilldelas kvinnor i större grad än män, till exempel ett attribut 

av omhändertagande. Kvinnor upplever fortfarande att de får ta hand om en större del 

av hushållsarbetet och att kraven från både arbetsplatsen och familjen är svåra att 

balansera, vilket lett till höga nivåer av stress hos kvinnor (Lyness & Kropf, 2005). 

Ytterligare en bidragande faktor till en negativ påverkan på kvinnors välmående är det 

omtalade så kallade ”glastaket”, som hindrar kvinnor från att avancera i karriären till de 

allra högsta chefspositionerna (Dreher, 2003). Ifall kvinnor har en perception av att det 

är svårt eller till och med omöjligt att utvecklas karriärmässigt minskar motivationen, 

vilket kan leda till att många känner sig tvungna till att välja mellan karriär och familjeliv 

(Ezzedeen & Ritchey, 2009). 

Som tidigare påpekat, åtnjuter Norden och Finland av en hög nivå av jämlikhet mellan 

könen, och Finland klassificeras som ett av de länder med mest familjevänliga 

arrangemang. Man är även noga med att understryka att könsjämlikhet är en nationell 
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värdering, vilket är varför man till exempel strävar till ett könsneutralt språk (Tienari & 

Nentwich, 2012). Trots allt detta, framstår ändå ojämlikhet mellan könen till exempel i 

lönefrågor. Även andelen kvinnliga chefer är låg i jämförelse med andelen män. 

Arbetsmarknaden i Finland är även väldigt segregerad, med branscher som domineras 

av kvinnor, bland annat sjukvård, kontra branscher som är väldigt mansdominerade som 

finansbranschen (Tienari & Nentwich, 2012). Det framkommer även segregering inom 

branscher, där kvinnor ofta koncentreras till att utföra vissa arbetsuppgifter, som till 

exempel stödfunktioner som administration och marknadsföring. Detta är en 

bidragande faktor till löneskillnaderna, men även det faktum att kvinnor i högre grad 

utnyttjar föräldraledighet än män (Ezzedeen & Ritchey, 2009). 

Trots att initiativ för att förbättra jämlikheten har tagits och framsteg har gjorts, upplevs 

fortfarande uppgiften att ta hand om familj och hem som en uppgift som i huvudsak 

sköts av kvinnor (Ezzedeen & Ritchey, 2009). Förväntningarna både på hemmaplan och 

inom arbetslivet är höga gentemot kvinnor, och dessutom jobbar många kvinnor i 

offentliga sektorn i  branscher  där nedskärningar gjorts och fortfarande görs. Som en 

konsekvens har sjukledigheten ökat, och i motsats till förr då sjukledigheten oftast 

berodde på fysisk sjukdom beror sjukledighet idag i allt större grad på psykiska tillstånd 

som depression, stress och utmattning, just på grund av samhällets och arbetsplatsernas 

krav och en gräns och balans mellan arbetsliv och övrigt liv som inte tillfredsställer den 

enskilda individen (Sturges & Guest, 2004).   

2.4 Den ideala arbetstagaren 

Det som sägs vara en av orsakerna till könsojämlikhet inom arbetslivet är den socialt 

konstruerade bilden av den ideala arbetstagaren, som ofta tilldelas manliga attribut  

(Tienari, Quack & Theobald, 2002; Acker 1990). Denna bild har skapats genom historien 

och har satt sin prägel på den moderna arbetstagaren, som enligt idealet skall vara totalt 

dedikerad till sitt arbete och inte låta sig distraheras av personliga obligationer som 

familj och hem. Den ideala arbetstagaren väntas även vara lojal gentemot arbetsgivaren 

och tillgänglig när som helst (Davies & Frink, 2014).  

Denna mönsterarbetare är en summa av historiska händelser som till exempel den 

industriella revolutionen, där jobb och hem skiljdes åt. Eftersom arbetarna nu jobbade 

mellan klockslag, var målet att maximera produktiviteten. Kvinnorna hade traditionellt 

skött sina jobb från hemmet, men eftersom hem och arbete nu skiljdes åt var det männen 

som gav sig iväg för att arbeta och det jobb som kvinnorna gjorde hemifrån räknades inte 
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längre som jobb i vidare mening (Davies & Frink, 2014).  Den stereotypa arbetaren blev 

en man med en fru hemma i bakgrunden som kunde stöda männen och upprätthålla 

familjelivet medan männen jobbade långa arbetsdagar. Det var till och med restriktioner 

angående anställandet av gifta kvinnor ända tills år 1950 i USA, och då män avancerade 

i sina karriärer var det vanligt att deras fru som skötte familjen hemma även intervjuades 

för att försäkra att hon verkligen kunde klara av hemmasysslorna utan mannens hjälp, 

då han dedikerade sig till arbetet (Davies & Frink, 2014). Standarden som arbetstagare 

mättes gentemot blev en standard där den anställda är kapabel till att säga ja till allt 

arbetsrelaterat utan tvivel.  

Om man går från en abstrakt beskrivning av den ideala arbetstagaren till ett konkret 

exempel, är den ideala arbetstagaren en man som underkastar sig jobbet och har en fru 

som tar hand om familj och hem. De karaktärsdrag som favoriseras i förhållande till den 

ideala arbetstagaren är ur ett genusperspektiv maskulina (Lewis & Humbert, 2010; 

Acker 1990). Speciellt inom ledande positioner i företag och organisationer är kraven 

attribut som vanligtvis tilldelas män, som till exempel förmåga att kallt fatta beslut, 

självsäkerhet och tävlingsinriktning (Tienari & Nentwich, 2012; Acker, 1990). 

Uppfattningen om att kompetens hör ihop med maskulina drag gör ofta att kvinnors 

prestationer inte erkänns i samma grad, huruvida de ej gör jobbet på ett ”maskulint” sätt 

(Tienari & Nentwich, 2012; Acker, 1990). Då det även finns uppfattningar om den ideala 

mamman, kan det resultera i en rollkonflikt där kvinnor möjligen känner sig tvungna att 

klarlägga gränser mellan jobb och övrigt liv för att klara av kraven från båda hållen 

(Lewis & Humbert, 2010, Greenhaus & Beutell, 1985).  

Anledningen till att normen om den ideala arbetstagaren fortfarande kvarligger är de 

integrerade kulturella idéerna om kön, familj och arbetsliv som behöver omstruktureras 

(Tienari & Nentwich, 2012; Sturges & Guest, 2004; Lyness & Kropf, 2005). 

2.5 Teoretiska synsätt på gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv 

Traditionellt sätt har jobb och övrigt liv varit två totalt separata miljöer eller sfärer, men 

på grund av arbetets förändrade karaktär utvecklades teorier som grundar sig på tanken 

om att dessa två miljöer ändå påverkar varandra i olika grad. Det sägs finnas fem 

huvudsakliga teoretiska modeller som förklarar förhållandet mellan jobb och övrigt liv 

(Guest, 2002). Dessa teorier fokuserar specifikt på individen och dess upplevelser av 

gränsen mellan jobb och övrigt liv. I detta kapitel strävar avhandlingen efter att förklara 

och sammanfatta innehållet i tre av de viktigaste modellerna. 
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2.5.1 Gränsteorin 

“Border theory”, eller “gränsteorin” på svenska, är central då man diskuterar gränsen 

mellan arbetsliv och övrigt liv och även den viktigaste teorin med tanke på denna 

avhandling. Teorin ämnar till att beskriva hur individen skapar gränser mellan olika 

områden i livet, för att strukturera tänkandet och göra det lättare att bearbeta 

information (Clark, 2000).  Då gränser skapas mellan olika områden, kan dessa områden 

komma att även innefatta olika roller med olika krav och förväntningar som ställs 

gentemot dessa roller. Enligt teorin är gränserna av fysisk, psykisk eller temporal art 

(Clark, 2000). Med fysiska gränser menas främst linjedragning mellan till exempel 

arbetsplats och hem. Om arbetet enbart utförs på en speciell plats kan gränsen mellan 

arbetsplats och hem sägas vara stark, antagande att arbete inte utförs i hemmet. Den 

psykiska gränsen ställs av individen själv, och omfattar när man väljer att tänka på till 

exempel arbetsuppgifter och jobbrelaterade angelägenheter. Temporal gräns handlar 

om när man bland annat jobbar, till exempel mellan vilka tidpunkter. Alla dessa gränser 

kan påverka varandra och med permeabilitet menas hur dessa gränser ytterligare 

övergår i varandra (Clark, 2000). 

Starkt kopplat till gränsteorin är segmentation och integration. En stark grad av 

segmentation karakteriseras av starka gränser mellan till exempel arbete och övrigt liv. 

Då skiljs arbetsliv och övrigt liv åt så att arbetstagaren inte utför jobb på sin fritid. 

Integration däremot beskrivs som en mer flexibel gränssättning, där visst arbete kanske 

utförs i hemmet (Nippert-Eng, 1996). Bland annat den utspridda 

teknologianvändningen kan göra det svårt för individen att själv påverka nivån av 

segmentation samt integration (Nam, 2014).   

2.5.2 Konflikt-teori 

Om individen upplever många krav i alla sfärer av livet, måste han eller hon engagera sig 

i svåra val och uppoffringar (Guest, 2002). Om två miljöer eller sfärer i livet är svåra att 

kombinera, uppstår en konflikt som leder till att man kanske måste uppoffra någonting 

i en sfär för att kunna uppnå tillfredställelse i en annan (Zedeck & Mosier, 1990; Guest, 

2002; Greenhaus & Beutell, 1985). Exempelvis kan en arbetstagare vara tvungen att 

jobba färre timmar på arbetsplatsen för att ta hand om barnen hemma. Bland annat 

denna tidskonflikt diskuterades av Greenhaus och Beutell (1985).  
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2.5.3 Spill-over teori 

En annan teori som är relevant för diskussionen angående gränsen mellan arbete och 

övrigt liv är ”spill-over” teorin. Denna teori belyser hur händelser på till exempel 

arbetsplatsen påverkar familjelivet och vice versa, både positivt och negativt. Speciellt 

har man forskat i hur känslor ”spiller över” i de olika sfärerna (Zedeck & Mosier, 1990; 

Guest, 2002; Clark, 2000). Ifall en människa upplever stress på arbetsplatsen, är det 

mycket troligt att denna stress sprider sig till det övriga livet. Vanligt är att individen 

själv kanske inte uppfattar ”spill-över” effekten, medans de övriga familjemedlemmarna 

kan poängtera hur ett dåligt humör kan grunda sig i problem på arbetsplatsen (Repetti 

& Wood, 1997).  

Nya insikter relaterade till teorin har lyfts fram, som betonar de positiva effekterna av 

att element från en domän eller sfär ”läcker” över till den andra (Greenhaus & Powell, 

2006) Bland annat kan det faktum att en individ rör sig mellan olika sfärer vara 

någonting som skapar en känsla av mening hos individen, då man uppfattar att man har 

viktiga uppgifter och roller. Dock betonas det att dessa roller inte får vara för många till 

antalet eller utöva press och krav som inte individen kan hantera (Clark, 2002).  

2.6 Faktorer som påverkar gränssättningen mellan jobb och övrigt liv 

Som tidigare konstaterat har arbetslivet genomsyrats av en förändring som innebär för 

många företag och organisationer bland annat flexiblare arbetssätt och gränser (Lyness 

& Kropf, 2005). Det är ypperligt viktigt att arbetstagaren själv får delta i gränssättningen 

mellan arbetsliv och övrigt liv för att upprätthålla balans mellan dessa två domäner och 

ett bra välmående (Sturges & Guest, 2004). Det gäller för varje arbetstagare att kunna 

hitta en gräns som tillfredsställer individen och som passar dennas livsstil och tycke. Vad 

som påverkar denna gränssättning är både personliga preferenser och faktorer, samt 

organisatoriska faktorer och samhälleliga normer, som följaktligen kommer diskuteras. 

2.6.1 Individuella faktorer 

När det kommer till individuella faktorer som påverkar gränssättningen mellan arbetsliv 

och övrigt liv har preferenserna mycket att göra med hela individens livsskede och 

situation, som till exempel ålder, karriärnivå och civilstånd. Bland annat Sturges och 

Guest (2004) har betonat att yngre generationer tenderar att värdesätta balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv mera och därmed gränssättningen mellan dessa. Anledningen till 

detta sägs vara förändrade attityder mellan generationer och det faktum att man under 

de senaste åren har uppmärksammat balansen mellan arbetsliv och övrigt liv i allt större 
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grad och lyft fram dess inverkan på inte bara individen, men även på organisationernas 

framgång (Lewis, 2010). Vidare spelar karriärsskedet roll då individen konstruerar sin 

gränssättning mellan arbetsliv och övrigt liv. I en studie framförd av Murphy och 

Doherty (2011) angående chefers upplevelser om gränssättning och balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv, framkommer det att individer i chefspositioner ofta känner sig 

pressade till att arbeta långa jobbdagar och att vara tillgängliga hela tiden, vilket kan tyda 

på att gränserna mellan arbetsliv och övrigt liv är otydliga och att det kanske inte är som 

en följd av individens egna preferenser. I arbetsroller som kräver mindre ansvar, kan det 

vara lättare och mer fördelaktigt att skapa starka gränser mellan jobb och övrigt liv 

(Murphy & Doherty, 2011). Gränssättningen påverkas också av arbetstagarens vilja och 

engagemang att avancera i karriären, samt ifall han eller hon starkt vill uppnå status som 

den ”ideala arbetstagaren”, eller om arbetstagaren upplever att det är svårt eller omöjligt 

att avancera, möjligtvis på grund av ”glastaket” som nämnts tidigare, som är speciellt 

tydligt i finansbranschen som denna avhandling fokuserar på (Lyness & Kropf, 2005). 

Ifall arbetstagaren saknar motivation eller vilja att framskrida karriärmässigt, kan 

tydliga gränser som skiljer på jobb och övrigt liv föredras. Ytterligare kan civilstånd och 

familj påverka gränsdragningen (Murphy & Doherty, 2011). Ibland kan 

familjemedlemmar fungera som naturliga gränssättare. Som ett exempel kan ges till 

exempel då man avhämtar barnet på dagis, kopplar man bort tankarna från jobbet och 

undviker att arbeta och istället umgås med familjen (Walsh, 2010). Vissa med barnfamilj 

kanske rentav värdesätter flexibla gränser mellan arbetsliv och övrigt liv, då vardagen 

underlättas om man bland annat kan ta privata samtal under arbetstid. I situationer då 

en individ lever ensam, kan man dock inte heller anta att till exempel en flexibel gräns är 

möjlig eller föredras. Det har framkommit att ensamlevande upplever att de förväntas 

vara mer flexibla och kunna jobba längre arbetstimmar då de inte har en familj 

(Wilkinson, Tomlinson & Gardiner, 2017).  

Personligheten kan också påverka preferenserna för gränssättning. En person som 

utmärker sig inom tidsplanering eller självdisciplin kan på ett lättare sätt lägga upp 

gränser som inte lätt kan böjas eller påverkas. Också förekomsten av 

försvarsmekanismer gentemot till exempel stress har en inverkan. En försvarsmekanism 

mot stress kan till exempel vara en förmåga att skilja åt stressande tankar eller koppla av 

genom att läsa eller meditera (Wilkinson et. Al, 2017). 

De individuella faktorerna är främst faktorer som den enskilda individen lättare kan 

påverka, och därigenom kan utöva gränsdragning enligt egen vilja. I det följande 
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diskuteras de organisatoriska faktorerna, som kan karaktäriseras av mindre 

påverkningsmöjligheter.  

2.6.2 Organisatoriska faktorer  

Organisationer och samhällsnormer har stor påverkan på gränssättningen mellan jobb 

och övrigt liv. Bland annat HRM (Human Resource Management) praxis involverande 

arbetstimmar och arrangemang för flexibilitet påverkar, samt attityder gentemot arbete 

inom företagskulturen. Stöd från kolleger och förmän bildar en bas för möjligheterna till 

att själv påverka gränsdragningen och bidra till en god balans mellan jobb och övrigt liv 

(Mellner et al, 2014). 

Walsh (2010) har skiljt på tre olika typer av praxis som påverkar balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv och gränsdragning;  

1) Förfarande som reglerar arbetstid; bland annat praxis som ger möjlighet att till 

exempel jobba färre arbetstimmar, 75 % , 50 % och så vidare. Detta gynnar de 

arbetstagare som har mycket ansvar utanför jobbet. I Finland följer man 

arbetstidslagstiftningen och kollektivavtal, vilka huvudsakligen påverkar detta. 

2) Praxis som möjliggör flexibla arbetsarrangemang; till exempel så kallad 

”glidande” arbetstid där arbetstiden inte behöver vara strikt bestämd mellan 

olika klockslag. Hit hör även flexibilitet gällande fysisk närvaro, bland annat 

möjligheter att jobba hemifrån.  

3) Praxis som ger finansiellt stöd. Dessa hänvisar till finansiellt stöd för till exempel 

dagvård och sjukvård. Dock sköts detta i Finland till största del av staten.  

Eftersom organisationer i Finland följer kollektivavtal och lagstiftning, betonas vikten av 

att diskutera gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv även på samhällelig nivå, inte bara 

på organisatorisk. 

Utöver dessa praxis spelar organisationskulturen och de informella normerna stor roll 

(Walsh, 2010). I organisationer där man uppmuntrar till utnyttjandet av flexibla 

arbetsarrangemang och redogör för vilka möjligheter som arbetstagare har gällande 

arbetet ges de enskilda arbetstagarna större valbarhet och möjlighet att själv påverka 

gränserna mellan jobb och övrigt liv (Mellner et al, 2014).  Stödet från kollegor och chefer 

är också viktigt och att attityderna på arbetsplatsen inte är negativa gentemot till 

exempel utnyttjandet av reducering av arbetstimmar eller att jobba hemifrån. Det har 
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skrivits om bland annat attityder om att de som använder sig av dessa praxis som främjar 

balansen mellan arbetsliv och övrigt liv och gränsdragning inte skulle vara lika 

investerade och engagerade i sitt arbete (Murphy & Doherty, 2011). I värsta fall kan detta 

leda till ren diskrimination av vissa arbetstagare som utnyttjar dessa möjligheter, 

resulterande i sämre karriärutveckling och sämre arbetsuppgifter. Speciellt i 

mansdominerade branscher som finansbranschen kan de informella organisatoriska 

värderingarna motsätta sig att jobba deltid eller jobba hemifrån, då det maskulina idealet 

av den perfekta arbetstagaren som sätter arbetet framför annat liv värderas (Murphy & 

Doherty, 2011).  

Utöver dessa faktorer kan det finnas andra barriärer av praktisk sort som hindrar valbar 

gränsdragning och balansen mellan arbetsliv och övrigt liv. Personalbrist på grund av 

nedskärningar är en följd av den ökade globala konkurrensen som har nämnts och en 

ökad arbetsbörda hos enskilda arbetstagare (Sturges & Guest, 2004).  Detta kan starkt 

hindra individens möjlighet till att bland annat reglera arbetstimmar och koppla bort 

arbetet totalt på fritiden. Också en brist på en grundläggande strategi från ledningen 

angående gynnandet av balansen mellan arbetsliv och övrigt liv påverkar möjliga 

åtgärder hos arbetstagaren att påverka denna balans och gränsdragning (Walsh, 2010). 

2.7 Följder av brist på påverkningsmöjligheter 

Arbetet är essentiellt för en individs identitet och roll, samtidigt som det kan bidra till ett 

välbefinnande om arbetet känns meningsfullt (Lyness & Kropf, 2005). Det pratas en del 

om hälsofrämjande arbetsplatser och om arbetsplatser som stöder individens 

välbefinnande genom att främja en god balans mellan arbetsliv och övrigt liv genom olika 

arrangemang och flexibilitet som ger utrymme för personlig gränsdragning. Dock är det 

inte ovanligt att arbetsliv och övrigt liv hamnar i konflikt, vilket kan leda till både fysiska 

och psykiska konsekvenser för arbetstagaren. Vanligast är det att arbetet stör eller 

hindrar det övriga livet och ej tvärtom (Mellner et al, 2014).  

Enligt Allen et. Al (2000) kan man dela in följderna i tre grupper; 1) Jobb-relaterade 

följder (bland annat effektivitet, arbetsglädje, frånvaro och engagemang), 2) Följder 

relaterade till övrigt liv (familj, äktenskap, hobbyn och livsglädje) samt 3) Stress-

relaterade följder ( psykisk och fysisk hälsa, depression och utbrändhet).  

Dessa följder av brist på att kunna påverka gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv 

kommer att behandlas närmare i följande underkapitel.  
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2.7.1 Jobb-relaterade följder 

Konsekvenser av konflikt mellan arbetsliv och övrigt liv (obalans mellan sfärerna eller 

ingen kontroll av gränserna) som är förknippade med arbetet och arbetsplatsen är främst 

följder som drabbar organisationen och arbetsgivaren negativt. Som tidigare belysts, 

spelar arbetstagarna en central roll i organisationens framgång, och speciellt i dagens 

värld och i kunskapsintensiva branscher som finansbranschen ställs höga krav på 

arbetstagarnas prestationer (Golden, 2012). En känsla av att inte ha kontroll eller balans 

mellan arbetsliv och övrigt liv, kan komma att påverka bland annat effektiviteten och 

engagemanget gentemot organisationen hos arbetstagaren (Lyness & Kropf, 2005). Om 

individen upplever för många krav och uppgifter från både arbetsliv och övrigt liv 

samtidigt resulterar det i svårigheter med att prestera. Dessutom kan det leda till 

frånvaro på jobbet, och sett ur ett större perspektiv en större personalomsättning 

(Greenhaus, 2001; Thomas & Ganster, 1995).  

2.7.2 Följder relaterade till övrigt liv 

Konflikt mellan arbetsliv och övrigt liv kan i sin helhet bidra till att individen känner sig 

missnöjd med livet samt bidra till ett bristfälligt engagemang i till exempel 

fritidsaktiviteter (Ezzedeen & Ritchey, 2009). Vidare, kan det blir svårt att upprätthålla 

relationer då en balans mellan jobb och övrigt liv inte finns eller om gränserna mellan 

dessa sfärer inte tillfredsställer individen. Familjeliv kan försvåras genom att tiden inte 

räcker till, samt att dessa konflikter kan tära på äktenskap (Golden, 2012).  

2.7.3 Stress-relaterade följder  

De vanligaste följderna av att inte själv kunna påverka gränsdragningen mellan arbetsliv 

och övrigt liv och en obalans mellan dessa sfärer, är psykiska följder (Mellner et al, 2014). 

En stor konsekvens är att individen drabbas av en belastning som överstiger förmågan 

att hantera den vilket leder till stress och i värsta fall utbrändhet. Förutom detta, är det 

inte omöjligt att stressen går över i depression (Noor, 2002; Allen et. Al, 2000). Förutom 

psykisk ohälsa kan stress bidra till att den fysiska hälsan försämras, bland annat genom 

huvudvärk, viktuppgång eller viktnedgång eller till och med hjärtproblem (Haynes et. Al, 

1984). Dessutom är den totala energinivån lägre och det blir problematiskt för individen 

att upprätthålla energi för både arbete och övrigt liv. 
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Figur 1 Negativa följder på grund av brist av kontroll över gränsen mellan 
arbetsliv och övrigt liv 

 

2.8 Sammanfattning av teoriramen 

I detta kapitel har bland annat arbetslivets karaktär och den finländska kontexten 

gällande könsjämlikhet diskuterats. Teorier som är relevanta för forskningsfrågorna har 

presenterats, som till exempel gränsteorin. Referensramen fungerar som en bas för vår 

analys av intervjuresultaten, och analysen ämnar även till att jämföra ifall tidigare 

forskningsresultat som presenterats i referensramen liknar de resultat som kommer 

fram ur intervjuerna. Nästa kapitel behandlar metoden för forskningen. 
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3 METODBESKRIVNING 

I detta kapitel behandlas och beskrivs forskningsmetoden som använts vid 

sammanställandet av denna avhandling. En beskrivning av valet över ämnet samt över 

hur datainsamlingen har skett har gjorts samt en beskrivning av metoden för urval. 

Vidare diskuteras etiken kring undersökningen och till sist analysmetoden. 

3.1 Kontext 

Idén till avhandlingen blev ett resultat av mitt eget intresse för ämnet, samt att det är ett 

ämne som har varit aktuellt ett tag och fortsätter att vara det. Ett tydligt bevis på detta 

är projektet WeAll, som består av en mångdisciplinär forskargrupp med medlemmar 

som är forskare vid Helsingfors Universitet, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors 

och Jyväskylä universitet. Denna forskargrupp strävar till att undersöka olika faktorer 

som stöder samt begränsar olika gruppers möjligheter i arbetslivet, för att finna 

information som kan användas vid till exempel beslutsfattande på samhällsnivå 

(WeAllFinland.fi, 2019). Exempel på teman inom forskningen är bland annat 

omsorgsansvar, social och mänsklig hållbarhet i organisationer och olika gruppers 

tillträde till arbetslivet. WeAll-projektet finansieras av rådet för strategisk forskning vid 

Finlands Akademi.  

Denna avhandling har gjorts i samarbete med WeAll-projektet och undersökningen 

bygger på en intervjuguide som är utformad och använd av forskare inom detta projekt.   

Finansbranschen är för mig även personligen ett intressant område, eftersom jag har 

jobbat inom den i diverse organisationer, och har själv personligen vittnat hur många 

karriärorienterade kvinnor kämpar med att hitta en slags gräns mellan arbete och övrigt 

liv som fungerar och tillfredsställer dem. I vidare bemärkelse berör ämnet mig 

personligen, eftersom jag känner stor sympati och respekt gentemot dessa kvinnor inom 

kunskapsintensiva branscher som kämpar med att hitta en balans och gräns mellan att 

fokusera på att tillfredsställa arbetsgivaren och avancera inom karriären, men samtidigt 

vilja beakta familjelivet och prioritera det. Speciellt själv som en ung kvinna är det tankar 

som uppkommer angående ämnet, till exempel då man som nyexaminerad letar jobb och 

väljer karriärsstig. 

3.2 Forskningsdesign och strategi 

Forskningsstrategin kommer att reflektera förhållningssättet till undersökningen, som 

till sin natur kommer att vara kvalitativ. Den kvalitativa metoden har som ändamål att 
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skapa förståelse (Bryman & Bell, 2011). Genom en kvalitativ undersökning strävar 

studien till att få en djupgående förståelse över individens upplevelser gällande gränsen 

mellan arbetsliv och övrigt liv. Ytterligare bygger forskningen på tanken om att 

individerna konstruerar sin egen verklighet, och att verkligheten som upplevs är 

subjektiv och ett resultat av individens tidigare erfarenheter och bakgrund (Morgan, 

1980; Burrell and Morgan, 1979).  

Forskningen kommer också att speglas av en viss tolkningslära, “hermeneutik”, som 

innebär att man strävar till att förstå en annan persons upplevelser genom det egna 

subjektiva tolkningssättet och egna upplevelser, resulterande i en helhetsbild (Bryman 

& Bell, 2011).  Denna forskning kan även karakteriseras som instrumental, då den strävar 

efter att finna information som kan utnyttjas för att främja balansen samt 

gränssättningen mellan jobb och övrigt liv vid planerandet av till exempel 

arbetsarrangemang på organisatorisk och nationell nivå.  

Denna avhandling intar alltså ett förklarande synsätt på forskningen, där det finns flera 

tolkningar av realiteten och att individen bygger upp sin egna subjektiva verklighet som 

ett resultat av olika upplevelser och bakgrund. Antagandet är att de intervjuade ser 

subjektivt på gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv. Vidare bygger forskningen på en 

abduktiv designmetod.  

3.2.1 Abduktiv design 

Den abduktiva designmetoden kan ses som en blandning av induktiv och deduktiv 

metod, då forskaren är öppen för nya intryck och nya forskningsfynd, men samtidigt har 

en viss världsbild och föruppfattningar (Bryman & Bell, 2003). Denna metod anses 

passande för denna avhandling på grund av att det finns en viss uppfattning om hur 

gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv i finansbranschen kan upplevas otydlig, men 

samtidigt kan denna studie bidra till att oväntade svar och resultat fås, vilka måste tas 

emot med ett öppet sinne (Bryman & Bell, 2011).  

3.3 Primär- och sekundärdata 

Denna avhandling bygger på två sorts data, primär och sekundärdata. Med primärdata 

anses information som beaktas som ny (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010).  

Den primärdata som erhållits är i huvudsak den information som kommit fram genom 

intervjuerna som gjorts inför forskningen i denna avhandling, det vill säga de intervjuade 

kvinnornas svar på intervjufrågorna. 
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Avhandlingen utnyttjar även information som erhållits genom sekundärdata, vilket är 

data som samlats och sammanställts tidigare för andra syften av andra (Christensen et. 

Al, 2010). Denna information är extern information som finns i offentliga databaser, 

böcker, artiklar samt tidigare forskning (Christensen et. al, 2010). För sökning av denna 

typs information har populära data databaser utnyttjats, bland annat Ebsco Business 

Source Complete och Google Scholar. För att hitta relevant akademisk litteratur har 

sökord som ”Work-life balance”, ”Boundary Management” och ”Work-life border” 

använts.   

3.4 Kvalitativ forskningsstrategi  

Det finns två huvudsakliga forskningsstrategier, kvantitativ forskningsstrategi samt 

kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2003). Metoden för datainsamling är 

annorlunda mellan dessa två, där man inom kvantitativ forskning fokuserar på att samla 

mätbart data i stora mängder. Vanligtvis görs detta genom experiment eller enkäter. För 

att erhålla relevant och jämförbar information behövs vanligtvis mycket data (Bryman & 

Bell, 2003). Kvalitativ forskningsstrategi bygger på ord och beskrivningar. Denna 

forskningsstrategi försöker förstå ett ämne mera djupgående genom att genomföra 

intervjuer och observera forskningsobjekt. Respondenternas antal är inte lika stort som 

vid kvantitiva undersökningar. Denna strategi ämnar ej att finna generella resultat, utan 

strävar efter att finna mer subjektiva förklaringar och omfattande information angående 

ett visst tema (Bryman & Bell, 2003). 

Denna studie kommer att anta en kvalitativ forskningsstrategi eftersom denna strategi 

anses vara bäst lämpad för att kunna förstå djupgående de upplevelser angående gränsen 

mellan arbetsliv och övrigt liv som härstammar från att som kvinna jobba inom 

finansbranschen. Genom att samla kvalitativ data får man information som sedan kan 

omformas till beskrivande texter och berättelser om de subjektiva upplevelserna hos de 

som intervjuats. 

3.5 Metod för datainsamling 

Som tidigare påpekat, bygger intervjuerna som gjorts på en färdigt utformad 

intervjuguide som gjorts inför WeAll-projektet. Data för denna studie har erhållits 

genom semistrukturerade intervjuer som baserar sig på frågorna i intervjuguiden. Detta 

sätt att intervjua är det mest ypperliga för naturen av forskningen. Med 

semistrukturerade intervjuer menas att frågorna som ställs är planerade i förväg, och att 

det finns en bas för intervjun som följs. Dock vid behov kan följdfrågor ställas, och 
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frågorna kan ändras enligt hur intervjun framskrider (Merriam, 2002). Det finns alltså 

rum för flexibilitet, vilket bidrar till en mer interaktiv diskussionsartad intervju. En 

semistrukturerad intervjustil ger också rum för nya perspektiv angående ämnet, då den 

intervjuade kan svara på frågor som delvis är öppna (Bryman & Bell, 2011).  En bättre 

förståelse för den intervjuade fås även genom semistrukturerade intervjuer, och en mer 

avslappnad intervju gör att intervjuobjektet kan ge en mer verklig och ärlig bild av sina 

upplevelser (Christensen et. al, 2010). 

Dock finns det en fara med semistrukturerade intervjuer, då informationsmängden kan 

bli stor och diskussionen kan gå ut över det relevanta (Christensen et al, 2010).  

Dessutom kan data som erhålls vara svårare att jämföra om diskussionerna med de 

intervjuade kommit att skilja sig mellan varandra. För att förebygga detta 

rekommenderas att man försöker ställa frågorna i samma ordning och enligt samma 

uppbyggnad. Vidare är det rekommenderat att intervjuerna görs inom samma tidsram 

samt att analys av datamaterialet görs så fort som möjligt efter intervjuerna (Bryman & 

Bell, 2003). 

Själva datainsamlingen skedde mellan januari och mars 2019 och respondenterna var 

nio till antalet. Det visade sig vara en aning problematiskt att hitta personer som var 

villiga och tidsmässigt kapabla till att delta i intervjuerna. För att eliminera förutfattade 

meningar och kunna besyna intervjuerna så objektivt som möjligt, var målet att hitta 

personer som jobbade på organisationer som från förut var obekanta för mig. På grund 

av tidsrestiktioner och tillgänglighet blev det ändå så att jag gjorde intervjuerna med 

kvinnor som arbetade för organisationer som är bekanta för mig sedan tidigare. Dock 

såg jag till att de intervjuade kvinnorna var kvinnor som jag inte kände till, för att 

försäkra om att det uppstår högsta möjliga objektivitet.  

Intervjuerna uträttades på de intervjuade kvinnornas arbetsplatser, men vid tidpunkter 

då de inte hade bråttom eller någon tidspress. Innan intervjuerna försäkrade jag mig om 

att respondenterna förstod varför jag intervjuar dem och att allting som sägs behandlas 

konfidentiellt och att både identitet och organisationsinfo hålls hemligt. Själva 

intervjuerna spelades in med bandspelare för att göra det möjligt att återkomma till 

svaren vid analystillfället. Intervjuerna varade från ungefär 30 minuter till en timme och 

30 minuter. Det var skillnader i hur öppna och villiga de intervjuade var att dela med sig 

av sina tankar och upplevelser. Några av intervjuerna tog en mera fri form där jag inte 

behövde leda intervjun, medan andra väntade på frågor som de sedan besvarade ganska 

kortfattat.  
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3.5.1 Intervjuguide 

Eftersom denna forskning bedrivs i samarbete med WeAll projektet, fanns det en färdig 

intervjuguide som utnyttjades inom denna studie. Guiden består av en del frågor 

gällande några huvudsakliga teman; arbete, arbete och övrigt liv samt psykisk hälsa. 

Inför denna studie har en del av frågorna som fanns i den färdiga guiden lämnats bort 

eftersom de inte ansågs vara relevanta för denna studie. Dessa frågor berörde till 

exempel upplevelser angående förmanskap.  

Fördelen med en färdig intervjuguide är att den har testats och använts av andra i 

tidigare forskning, vilket påvisar att guiden innehåller relevanta frågor för ämnet som 

kan generera svar som sedan kan analyseras.  

 

 
 

Figur 2 Centrala teman i intervjuguiden som jag valt att fokusera på 

 

3.6 Urval 

De nio personer som intervjuades bestod av kvinnor i olika ålder och olika livssituation, 

men som alla jobbar inom finansbranschen. Dessa kvinnor kom från två olika 

organisationer, som skiljs åt i denna avhandling som organisation X och Y. Dessa 

organisationer var bekanta för mig från förut och jag kontaktade HR avdelningen via e-

post. Urvalet baserades på ett subjektivt urval, där man väljer deltagare enligt 

rekommendation, vilket gör att alla inte har lika stora chanser att bli valda (Remmene et 

al, 1998). Kontaktpersonen på organisationen valde och rekommenderade deltagare 

enligt hans eller hennes syn på deras tillgänglighet och hur de passade ihop och kunde 

bidra med upplevelser för studien (Remmene et al, 1998). Kriterier för urvalet gjordes 

inte i någon större utsträckning, eftersom avhandlingen redan berör ett ämne som vissa 

kanske inte vill dela sina upplevelser kring, vilket gjorde det svårt att hitta villiga 
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kandidater. Jag ämnade ändå att få ihop respondenter som i alla fall hade jobbat inom 

finansbranschen i minst ett år, vilket jag lyckades med. Urvalet bestod sist och slutligen 

av nio stycken kvinnor som var villiga att dela med sig av sina upplevelser och tankar. 

Två av de intervjuade tillhörde organisation Y; vilken är en kommersiell bank i 

traditionell anda med många tusen anställda, medan de resterade sju kvinnorna tillhörde 

organisation X som är en mindre investeringsbank. 

3.7 Forskningsetik 

Vid framställandet av denna avhandling beaktas EU:s dataskyddsförordning (General 

Data Protection Regulation, GDPR). De intervjuade har blivit informerade om hur deras 

uppgifter behandlas och av vem, samt varför. Rätten för att kontrollera uppgifterna har 

även redogjorts. Hankens datahanteringsprocess har följts och en blankett angående 

detta har fyllts i och sparats i Hankens databas.  

Ämnet som denna avhandling undersöker kan anses vara till sin natur känsligt, speciellt 

då finansbranschen ofta karakteriseras som en ”tuff” och ”hård” bransch, där det kan 

vara tabu att visa att man kämpar med att klara av arbetet samt hålla det övriga livet i 

styr. Därför är det viktigt att de intervjuade känner sig trygga med att utrycka sina sanna 

åsikter och tankar. Fullständig anonymitet i svaren har tillämpats och det är viktigt att 

deltagarna är välinformerade om studien och dess syfte i förväg. Detta gjordes genom att 

gå igenom vad intervjuerna kommer att innefatta och vilka som kommer att ha tillgång 

till intervjumaterialet samt att försäkra deltagarna om att det som publiceras inte kan 

kopplas ihop med någon speciell person. Detta försäkras genom att markera kvinnorna 

som siffror (t.ex. Kvinna 1) samt att skilja åt organisationerna som X och Y. Innan 

intervjuerna började, frågade jag lov om att få banda in intervjuerna med bandspelare, 

och gjorde det klart att dessa ljudklipp kommer att raderas efter transkribering. Jag 

berättade även om att datat bara kommer att behandlas av mig personligen. 

Vidare är det välgrundat att man tar i beaktande personliga relationer till de intervjuade 

och företaget i sig som intervjuobjekten jobbar i, för att kunna ge en så verklig bild av 

deras upplevelser som möjligt utan risk för att bli partisk och fördomsfull. Som tidigare 

nämnts, var det viktigt att intervjua kvinnor som jag inte själv kände till, eftersom 

organisationerna som respondenterna tillhörde de facto var bekanta för mig sedan 

tidigare.   
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3.8 Analys av material  

Efter att intervjuerna gjorts, förbereddes materialet för att analyseras genom 

transkribering. Med transkribering menas att man skriver ned intervjun i textformat, 

ord för ord. För att erhålla så innehållsrikt data som möjligt, försökte jag observera och 

dokumentera även sådana outsagda intentioner som till exempel tonläge, kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. För att analysera materialet använde jag en tematisk analysmetod, 

där jag delade in materialet i större teman och därefter mindre underkategorier 

(Saunders et al, 2006). I varje intervju försökte jag identifiera gemensamma relevanta 

teman som ofta dök upp.  

3.9 Sammanfattning av metodik 

De metoder som har valts har valts för att det anses passa forskningen i sig och stöda 

syftet med avhandlingen. Metoderna för datainsamlingen anses vara av högsta relevans 

för att kunna besvara de utformade forskningsfrågorna. I detta kapitel har valen 

motiverats och beskrivits. Dessa metodval har möjliggjort att forskningen har kunnat 

göras på ett organiserat och strukturerat sätt.  

 

 

Figur 3 Sammanfattning av metodval 
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4 FORSKNINGSRESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras de insikter som erhållits genom intervjuerna som gjorts inför 

denna avhandling. Resultaten kommer att kopplas ihop med relevanta delar av 

teoriramen samt analyseras genom bestämd tolkningslära. Resultaten har delats upp i 

relevanta teman för att lättare kunna behandla och analysera materialet. Avhandlingen 

kommer att fokusera på de teman som förekom oftast inom intervjuerna samt de teman 

som anses vara de viktigaste för denna avhandling, bland annat arbetsliv, arbetsliv i 

relation till övrigt liv och psykisk påverkan. 

4.1 Population 

Intervjuerna som utfördes var nio stycken till antalet. Åldern mellan deltagarna 

varierade mellan 26-54 år. Medelåldern på deltagarna var 42 år. Alla de intervjuade 

kvinnorna hade barn. Medelantalet på antalet barn var två per kvinna. De intervjuade 

personerna jobbade alla inom finansbranschen i lite olika uppgifter, men största delen i 

mer krävande uppgifter. De titlar som de intervjuade personerna arbetade under var 

bland annat “Financial Specialist”, “Payment Specialist”, “Transaction Manager” och 

“Head of Unit”. Alla hade examen från högskola. Sju stycken av de intervjuade kvinnorna 

jobbade inom Organisation X, med ungefär 400 anställda. De resterande två kvinnorna 

jobbade inom Organisation Y, med cirka 2000 anställda. Organisation X karaktäriseras 

enligt deltagarna av ett snabbt tempo tidvis och en tuff miljö där konkurrensen är hög. 

Organisation Y karaktäriseras också av mycket arbete och press, men inte i samma mån 

som X. Detta har man kommit fram till enligt intervjudeltagarnas yttranden, analys samt 

jämförelse mellan deltagarnas upplevelser. På grund av anonymitet och sekretess kan 

inte vidare beskrivningar av organisationerna göras. På grund av att Finland är ett så 

pass litet land med relativt få kända företag inom finansbranschen, är det en utmaning 

att beskriva organisationerna i vidare detalj utan att riskera anonymiteten.  

4.2 Arbetets och det övriga livets betydelse  

Det kan vara skäl att till en början kartlägga arbetslivets och det övriga livets betydelse, 

samt dess viktigaste komponenter för att lägga en bas för förståelsen av hur de 

intervjuade kvinnorna upplever gränssättningen. Båda delarna av livet tilldelas stor 

betydelse och mening, vilket framkommer genom intervjuerna. Alla de intervjuade 

kvinnorna utrycker en tillfredställelse med livet överlag. 

Arbetslivet framhävs som betydelsefullt eftersom det erbjuder en annan miljö och 

möjlighet till att känna sig betydelsefull, samt skapar en rutin som är viktig att uppehålla. 
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Bland annat utryckte många av de intervjuade att de ibland längtar till jobbet, eftersom 

de där kan gå in i en annan roll, där de inte bara är mamma eller hustru. Speciellt 

betonade ett par kvinnor att de var exalterade över att få återvända till jobbet efter 

mammaledigheten. Även arbetskollegorna bidrog enligt kvinnorna till att jobbet kändes 

tillfredställande. För många var kollegerna de enda personerna utanför familjen som 

man träffade på daglig basis. En av kvinnorna utryckte sig på följande sätt; 

”Jag brukar se fram emot att komma till jobbet och ta en kopp kaffe med kollegerna. Då vi pratar 

och skrattar om allt möjligt glömmer jag för en stund min roll som mamma och ”ansvarsfull 

vuxen”.. man känner sig på något sätt lite ung och barnslig igen.. Det är svårt att förklara”.  

(Kvinna 1, org. X, Specialistposition, 2 barn) 

 

Det framkommer också att många kvinnor upplevde en förändring i prioriteringar. Före 

de hade barn, hade jobbet en viktigare roll i livet, och mera tankar gick åt jobbet även 

under fritiden. Majoriteten upplever jobbet som meningsfullt, men att den viktigaste 

betydelsen numera tilldelas familjen och familjelivet. På grund av familjen var kvinnorna 

även beredda att kompensera genom att ägna mindre uppmärksamhet åt jobbet, i alla 

fall på fritiden. 

4.3 Tankar om arbetslivets förändring och teknologi 

Denna avhandling tar upp de facto att arbetslivet genomgått en förändring i och med den 

teknologiska utvecklingen och förändrade arbetssätt. På grund av detta var det även 

intressant att få insyn i hur de intervjuade upplevde denna förändring konkret i det 

dagliga arbetet.  

Genom intervjuerna blev det klart att teknologi är en viktig del av arbetet inom 

finansbranschen, och att arbetstagarna förväntas visa intresse för nya program och skola 

in varandra i deras användning. Vissa påpekade att det kändes som att mängden av 

teknologiska program bara ökar och att det var svårt att hålla koll på alla detaljer. 

“Jag har nog tänkt att det är konstigt hur programmen bara ökar och jämt skall man köra någon 
uppdatering vilket gör att datorn låses för en timme eller så. Det är stressande ibland att hitta tid 
för att bekanta sig med programmen. Ofta ordnas gemensamma frivilliga work-shops om 
programmens användning men de verkar inte locka många” 

(Kvinna 2, org. X, chefsposition, tre barn) 

 

 Nästan alla kvinnor som intervjuades inom organisation X utryckte att de på fritiden 

ofta kollar sin e-mail, för att försäkra sig om att inget brådskande ärende plötsligt 
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uppkommit. De intervjuade beskrev användningen av e-mailen på fritiden som 

någonting som de inte ens anser vara arbete, utan mera som något som de uttryckligen 

vill göra för att bättre kunna planera bland annat kommande dags schema. Många kunde 

inte riktigt bestämma sig om de ansåg användningen av arbets e-posten vara något som 

de såg som problematiskt. Det verkade anses vara något som gynnar dem själva. Många 

var ändå överens om att de inte svarar på mejl som inte är absolut akuta, utan att de bara 

kollar ifall det kommit upp något viktigt. Många upplevde också att detta var ett krav, 

men som inte fastställts officiellt, utan en slags tyst förväntning från chefens och 

kollegernas sida.  

“Nog märker man i kafferummet att man kan få sneda blickar ifall man inte är “up-to-date” så att 
säga om något ärende som diskuterats via e-post även utanför arbetstid. Man vill ju inte verka 
oengagerad heller...”  

(Kvinna 5, org. X, specialistposition, ett barn) 

 

Inom organisation Y var teknologiska hjälpmedel en naturlig del av jobbet och utan vissa 

datorprogram var jobbet omöjligt att göra. Detta påverkade stort även förmågan att till 

exempel arbeta hemifrån, vilket inte var möjligt utan en dator som jobbet anordnat. Dock 

kunde man även inom organisation Y se, att saker som innan gjorts manuellt har 

automatiserats med hjälp av teknologi, vilket lett till att personalnedskärningar har 

gjorts. Dock fungerade teknologin även som en sorts barriär till att jobba hemifrån utan 

att det var planerat i förväg. I normala fall tog man inte hem datorn från jobbet inom 

organisation Y, om de inte var planerat att man skulle telependla nästa dag. De som 

intervjuades inom organisation Y hade inte heller någon mobiltelefon för arbetet, utan 

jobbärenden diskuterades inom en Whatsapp-grupp via privat mobiltelefon. Dock var 

diskussionerna mest relaterade till plötsliga sjukfrånvaron eller liknande.  

“Vi har en ganska informell Whatsapp grupp där man ibland tar upp viktiga saker angående 
jobbet. Det blir lite svårt då man inte alltid orkar hänga med i diskussionerna men man kan ju inte 
missa något viktigt heller” 

(Kvinna 2, org. Y, specialistposition, två barn) 

 

Inom organisation X var det däremot en norm att man tog med sig datorn hem, ifall det 

skulle uppkomma något viktigt och akut som behövde skötas från hemmet. Detta ledde 

även till att tröskeln att arbeta hemifrån även efter att arbetsdagen var slut var lägre. 
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“Jag brukar ofta tänka att jag fortsätter jobba lite på kvällen hemma, vilket kan leda till att jag 
lägger mig sent. Ingen förväntar väl sig det egentligen, men det är ändå press på att leverera”  

                  (Kvinna 3, org.  X, chefsposition, två barn) 

 

4.4 Upplevelser om jämlikhet 

Att ställa frågor angående upplevd jämlikhet på arbetsplatsen och hemma var kanske ett 

av det mest känsliga momentet då intervjuerna uträttades. Det var ändå essentiellt att 

försöka bilda någon slags uppfattning om hur kvinnorna i finansbranschen relaterar till 

ämnet. Det var ändå ett ämne som kvinnorna gladeligen utryckte sig om, speciellt 

angående jämlikheten på arbetsplatsen och inom finansbranschen. 

4.4.1 Jämlikhet i vardagen 

När intervjudeltagarna blev tillfrågade hur de anser jämlikheten framstå bland annat i 

hemmet, var svaren till mesta dels positiva. Kvinnorna var tillfredsställda med graden av 

vårdansvar till största delen, och de betonade att skötsel av barn och hem skedde enligt 

hur man tillsammans med maken eller sambon hade bestämt. Alla kvinnor berättade att 

deras make eller sambo utnyttjat faderskapsledighet. Dock förekom det att saker som 

som städning ofta föll på kvinnorna.  

“Jag sköter största delen av städningen hemma men det har jag egentligen ingenting emot – låter 
jag honom (maken) städa så vet jag ju att det inte görs ordentligt!” 

(Kvinna 2, org. Y, specialistposition, två barn) 

 

Sysslor som att hämta barnen på dagis berodde ofta på vems arbetstider det passade in 

på. Trots att de intervjuade kvinnorna inte hade negativa tankar om jämlikhet i 

förhållande till maken, betonade en kvinna att attityder om vårdansvar ofta kom från 

den äldre generationen, bland annat farföräldrar. 

“Det är sällan som min man gnäller eller har åsikter om hur jag skall sköta hemmet och barnen, 
men hans mor har nog det. Nå, man har ju lärt sig att ta det med en nypa salt men ibland kokar 
man nog inombords då man jobbat fast 10 timmar och farmor påpekar hur det nog är konstigt att 
det inte lagas ordentlig middag där hemma varje dag” 

(Kvinna 7, org. X, specialistposition, två barn) 
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4.4.2 Jämlikhet i arbetslivet 

I introduktionen togs även upp hur man idealiserar maskulina attribut och hur 

finansbranschen fortfarande karaktäriseras av en ojämställdhet angående bland annat 

löner.  

Inom organisation Y var de intervjuade kvinnorna del av ett team där alla var av kvinnligt 

kön. Även den direkta förmannen var kvinna. Avdelningschefen var man. Enligt de två 

intervjuade kvinnorna inom organisation Y var det tydligt på avdelningen hur 

segregerade arbetsteamen var i fråga om kön. De mer tekniska samt analytiska rollerna 

var ofta fyllda av män medan till exempel kundtjänst var kvinnodominerat. Dock kunde 

kvinnorna inte direkt säga att de upplevde något slags “glastak”, men de kände att de inte 

riktigt visste hur de kunde avancera inom karriären eller om de alls kunde det. Allmänt 

så var det känt att på ledarskapsnivå var största delen av manligt kön. 

“Man brukar tala om “herrarna” på sjunde våningen, dit som vi inte ens har rättigheter att passera 
med dörrkortet. Det säger väl ganska mycket…” 

(Kvinna 1, org. Y, specialistposition, ett barn) 

 

En annan kvinna lyfte fram hur hon hade påbörjat diskussioner om en möjlig befordran 

med sin förman, men sedan blev gravid och var borta på grund av moderskapsledighet 

nästan ett helt år.   

“När jag kom tillbaka var alla väldigt positiva och nyfikna på hur vi har det hemma, nu med första 
barnet och allt. Men min befordran diskuterades inte igen förrän ett halvår senare, och det kändes 
lite som att man blev straffad på något sätt för att man skaffat barn. Nog va de ju någonting som 
man tänkte över innan vi planerade familj, ifall man vill fokusera på karriären eller skaffa barn. 
Fastän man idag utan problem borde kunna göra båda…som det sägs i iallafall”.  

(Kvinna 5, org. X, specialistposition, ett barn)  

 

Gällande den “ideala” arbetstagaren, kunde kvinnorna inom organisation X hålla med 

om favoriseringen av maskulina attribut. En av de intervjuade kvinnorna hade uppnått 

positionen som mellanchef, men framhävde att det är tydligt hur andelen kvinnor på den 

nivån är liten i jämförelse med män.  

“Jag har verkligen fått framhäva mina “maskulina” drag för att kämpa mig igenom diverse möten 
med grupper som till största delen bestått av män. Använder jag inte en hög och stark röst eller 
ryter till ibland vet jag inte riktigt om de hade uppmärksammat mig på samma sätt” 

(Kvinna 3, org. X, chefsposition, två barn)  
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I organisation X upplevde även de intervjuade att det förväntades till exempel snabbt 

beslutsfattande på basen av fakta och information och en emotionell distans gentemot 

olika ärenden som behandlades.  

 

4.5 Upplevelser om gränssättning 

När de intervjuade frågades angående gränssättningen mellan arbetsliv och övrigt liv, 

och hur de skulle evaluera gränsen, kunde man se en tydlig skillnad mellan organisation 

X och Y. De kvinnor som intervjuades i organisation Y, upplevde båda att deras gräns 

mellan arbetsliv och övrigt liv var ganska tydlig och att arbetet och det övriga livet var 

segmenterat. Den tydliga gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv kunde de evaluera att 

till stor del berodde på att de inte tog tekniska hjälpmedel som laptop med sig hem efter 

jobbet, vilket begränsade möjligheten att arbeta hemifrån utöver den normala 

arbetstiden. Arbetets art var även till stor del sånt som enbart kunde utföras på plats på 

kontoret. Kvinnorna utryckte dock att de kunde påverka denna om de ville, genom att 

utnyttja till exempel arrangemang som arbetsgivaren erbjuder, bland annat att jobba 

hemifrån.  En av kvinnorna beskrev gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv på följande 

sätt; 

“Gränsen för mig känns nog väldigt tydligt på det sättet att när jag “klockar” ut mig för dagen vid 
dörren så börjar min fritid, och lika så tar den slut på morgonen då jag klockar in. Tydligare än så 
blir de inte” 

(Kvinna 2, org. Y, specialistposition, två barn) 

 

Inom Organisation X verkade det finnas faktorer som bidrog till att gränssättningen blev 

mer okontrollerbar, som bland annat möten och deadlines som man ej kan påverka 

tidpunkten för. Vissa dagar var kvinnorna tvungna att arbeta hemifrån efter ar-

betsdagens formella slut. Detta var inte något som krävdes officiellt, men något som 

kvinnorna upplevde sig vara tvungna till för att kunna prestera på jobbet enligt 

förväntningarna. Saker som gjordes efter arbetsdagens slut var bland annat att öva sig in 

på material, eller planera nästa dags schema.  

“Nå det är svårt att säga vad som skall tolkas som arbete och vad som hör till övrigt liv ibland. Till 
exempel det att jag planerar min nästa arbetsdag i förväg hemma är nånting jag gör för att det 
gynnar mig personligen och jag gillar att vara organiserad, samtidigt som det ändå hör till jobbet 
så klart” 

(Kvinna 5, org. X, specialistposition, ett barn) 
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4.6 Påverkningsmöjligheter 

Det fanns speciellt några arrangemang som uppskattades som fördelaktiga vid kontroll 

av gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv. Dessa upplevdes som bra för att kunna själv 

påverka hurdan gränssättning man vill ha, och för att kunna pussla ihop livets sfärer till 

en tillfredsställande helhet. De arrangemang som särskilt kom fram var distansarbete 

och så kallad flexibel arbetstid. Dessa upplevdes generellt som positiva i anknytning till 

balansen mellan arbetsliv och övrigt liv och kontrollen av gränsen mellan dessa sfärer.  

4.6.1 Flexibel arbetstid 

Med flexibel arbetstid menas i både organisation X och Y att det är tillåtet att börja 

arbetet mellan vissa klockslag när man vill, typiskt mellan klockan 7-10 på morgonen. 

Samtidigt fick man gå hem från jobbet mellan ungefär klockan 15-17, när man vill. De 

intervjuade kvinnorna beskrev flexibel arbetstid som en viktig komponent då man 

planerar dagen och ska ta i beaktande det övriga livet. En flexibel arbetstid uttrycktes 

som essentiell då man till exempel behöver bestämma vem som söker barnen från dagis, 

eller kör dem till diverse fritidshobbyn. Att få ihop det övriga livets krav och plikter 

upplevdes som lättare, då man hade chans att påverka arbetstiden. Trots en flexibel 

arbetstid, upplevde kvinnorna inte att det skulle nödvändigtvis automatiskt lett till 

flexiblare gränser. En kvinna i organisation Y beskriver användningen av flexibel 

arbetstid på följande sätt; 

“Vanligtvis bestämmer jag i förväg vilken tid jag åker till jobbet en viss dag, och då håller jag även 
fast i att jag inte engagerar mig jobbärenden före min dag har börjat enligt min plan. Annors hade 
det inte blivit till nånting. När jag är med barnen till exempel, vill jag vara 100 % närvarande med 
dem.” 

 (Kvinna 2, org. Y, specialistposition, två barn) 

 

4.6.2 Distansarbete 

Det andra arrangemanget menat att förbättra balansen mellan arbetsliv och övrigt liv är 

distansarbete. Inom organisation Y fanns det möjlighet att arbeta på distans hemifrån 

åtminstone en gång per vecka. Organisation X däremot gav ansvar till den enskilda 

arbetstagaren att själv evaluera om distansarbete var möjligt, och den enskilda individen 

fick därmed jobba på distans ett par dagar i månaden då det var möjligt. Distansarbete 

beskrevs som ett arrangemang som erbjuder variation, men upplevelserna skiljde sig lite 

från kvinna till kvinna. Ett par kvinnor upplevde bland annat att då man skulle arbeta på 
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distans, fanns det förväntningar från familjemedlemmar att man samtidigt under dagen 

kunde göra hemmasysslor, vilket ledde till att arbetet där hemma blev avbrutet. En av 

kvinnorna beskriver hur hon de facto kände att hon jobbade flera timmar längre då hon 

jobbade hemifrån, på grund av att arbetet avbröts och det var svårt att koncentrera sig.  

Samtidigt upplevdes distansarbete som att det gjorde gränsen mellan arbetsliv och övrigt 

liv otydligare, vare sig man ville det eller ej. 

“Hemmet är för mig en plats där jag inte vill tänka på jobb. Jag vill helst inte jobba hemifrån, men 
ibland är det ju nog praktiskt om man ska vara hemma med sjukt barn eller liknande. Ibland 
förväntas det också att man jobbar hemifrån fast man kanske är förkyld. Det säger dom (cheferna 
och kollegerna) ju inte högt, men det känns så...” 

(Kvinna 3, org. X, chefsposition, två barn) 

 

“För mig känns det ofta som att arbetsdagarna blir längre då jag jobbar hemifrån. Under dagen 
kan jag bli distraherad om jag jobbar hemifrån, men då man ändå måste få allting gjort så 
resulterar de i att jag sitter längre med jobbuppgifterna ända in mot kvällen” 

(Kvinna 1, org. Y, specialistposition, ett barn) 

 

Det var rätt så tydligt att attityden gentemot distansarbete berodde på preferenser. 

Preferenserna skiljde sig kvinnorna emellan, där vissa motsatte sig distansarbete 

eftersom det kan bidra till enligt dem själva en suddigare gräns mellan arbete och övrigt 

liv, medan andra såg detta som ett ändamålsenligt verktyg för att bättre hantera kraven 

från hemmet och vårdnadsansvar.  

“Jag hade gärna jobbat på distans flera dagar i veckan, eftersom det ger mig möjlighet att vara mer 
flexibel med att till exempel hämta barnen från skolan. Då behöver detta inte falla på min man 
som vanligtvis gör detta på grund av att hans tidtabell är lämpligare” 

(Kvinna 4, org. X, chefsposition, ett barn) 

 

4.7 Attityder gentemot gränskontroll 

Bland med intervjufrågorna fanns frågor angående vilka attityder som speglas inom 

organisationen gällande balansen mellan arbetsliv och övrigt liv och gränsen mellan 

dessa. De intervjuade uttryckte att generellt var organisationskulturerna förstående 

angående familjeförhållanden och plikter, men samtidigt kunde flera av kvinnorna ofta 

känna en slags skuld för att de behöver använda sig av arrangemang som flexibel 

arbetstid eller distansarbete. 
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“Det känns alltid lite jobbigt om man måste organisera om möten eller berätta att man inte 
kommer vara fysiskt närvarande på ett möte på grund av att man kommer jobba distans på grund 
av att dagis är stängt eller liknande. På grund av teknik är det ju möjligt att delta i möten hemifrån 
men ofta kan det vara krångel med det också vilket ej uppskattas av kollegorna. Det är också 
jobbigt att vara den som ber om att man ska sätta upp nån videoförbindelse för ett möte som 
annars ej hade behövt det” 

(Kvinna 6, org. X, chefsposition, två barn) 

 

 Som tidigare nämnts är finansbranschen oförutsägbar och karaktäriseras av mer 

stressiga perioder med mer arbete. Speciellt då utryckte många att det förväntades av 

dem att utföra övertidsarbete, och att man skuldbelades ifall man behövde åka hem 

tidigare för att hämta barnen från dagis till exempel. Kvinnorna upplevde att förmannen 

ofta inte var medvetande om arbetstagarens familjesituation, och att det kanske inte 

heller var passande för denne att fråga om den. Inom organisation Y var de intervjuade 

kvinnorna en del av ett team där huvudandelen av medlemmar var kvinnor, och detta 

verkade påverka hur förstående kollegerna var gentemot plikter som behövde skötas 

utanför jobbet i relation till familj. 

“Alla är nog ganska förstående när man förklarar att man måste iväg tidigare, men själv får man 
skuldkänslor ibland då man vet att det är mycket att göra just då på jobbet. Sen känns det nog 
kanske som att dom andra tänker att “nu ska hon sluta tidigare igen” fast dom inte säger det.” 

                   (Kvinna 1, org. Y, specialistposition, ett barn) 

 

Kvinnorna inom organisation X, där en större andel av personalen på arbetsplatsen är 

män, upplevde det ibland jobbigt att förklara varför man inte kunde stanna extra länge 

på jobbet bland annat.  

“Bland med mina manliga kolleger tror jag att det är ganska vanligt att deras partner ofta hämtar 
barnen på dagis eller från skolan, och att deras fokus ligger på arbetet i veckorna. Om man jobbar 
inom denna bransch så har man väl på ett sätt valt att “offra” mera av sin fritid. Det verkar vara 
attityden ofta och därför kan det kännas jobbigt att be om ledighet eller gå tidigare än de andra 
från jobbet” 

(Kvinna 7, org. X, specialistposition, två barn) 

 

4.8 Psykiska gränser mellan arbetsliv och övrigt liv 

En viktig del av gränssättningen mellan arbetsliv och övrigt liv är den psykiska gränsen, 

det vill säga tankarna som förknippas med arbete samt övrigt liv. Genom intervjuerna 

visade det sig att alla kvinnor upplevde att de i någon mån tänkte på arbetet utanför 

jobbet. Speciellt om kvällarna, då familjesysslorna tagits hand om, kunde tankarna 
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vandra till arbetet. De flesta av kvinnorna utryckte att de helst hade velat slippa tänka på 

arbetet på sin fritid. Som en försvarsmekanism för att undantränga tankar angående 

arbetet nämndes ofta att man umgicks med barnen och fokuserade på dem. Andra sätt 

att koppla av som nämndes var träning/motion och film samt musik.  

“Vi brukade läsa mycket böcker hemma för barnen då de var mindre på kvällarna och dessa 
stunder är guld värda för då går all min fokus åt att umgås med barnen. Då får man vara lite som 
i en bubbla där tankar på jobb ej existerar” 

(Kvinna 2, org. X, chefsposition, tre barn) 

 

När kvinnorna tillfrågades hurdana tankar som rör sig i huvudet på fritiden angående 

arbetet sa 7 av 9 av de intervjuade kvinnorna att de var negativa. Känslor som väcktes 

var orolighet, stress och ovisshet angående framtiden.  

“90 % av de tankar som dyker upp för mig är saker som jag oroar mig för; att vi har gjort fel beslut, 
att mina beräkningar är fel, att de andra inte kommer att gilla mina idéer, att vi inte kommer hinna 
slutföra projektet i tid bland annat...” 

(Kvinna 5, org. X, specialistposition, ett barn) 

 

Kvinnorna inom organisation Y sa att deras tankar inte var överväldigande negativa, 

kanske mer neutrala till sin art. Mest funderade man över nästa dags uppgifter, vad man 

hade för saker som behövde göras och ifall det var något möte eller någon skolning 

inbokad.  

Det som var intressant var även att ofta upplevdes det att händelser på jobbet påverkade 

det övriga livet genom till exempel påverkan på humöret hos arbetstagaren. En kvinna i 

organisation X beskrev detta på följande sätt; 

“Vi hade precis förlorat en kund vi jobbat på länge, och jag minns hur besviken jag var. Jag minns 
att hela dagen påverkas, och allt jag kunde tänka på var allt jobb som vi lagt ner i onödan. När jag 
kom hem tog jag ut min ilska på min stackars man som inte hade gjort nånting fel” 

(Kvinna 2, org. X, chefsposition, tre barn) 

 

Det som dock visade sig intressant var att när intervjudeltagarna frågades ifall 

händelserna i hemmet påverkade jobbet på ett liknande sätt, var svaret att det oftast inte 

påverkade jobbet. Alltså var effekten inte lika i stor i motsatt håll. En ett-barns mamma 

i organisation Y berättade följande; 
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“När jag kommer till jobbet glömmer jag ofta allt som hänt hemma. Vi kan bråka på morgonen 
med barnet, men när jag kommer till jobbet så går jag in i ett helt annat “jag”. Jag kan liksom inte 
vara arg eller på dåligt humör där längre. Och när jag kommer hem är morgonens bråk glömt”  

(Kvinna 1, org. Y, specialistposition, ett barn) 

 

4.9 Tankar om gränskontroll och välmående 

I referensramen beskrevs att brist på möjligheter att påverka och kontrollera gränsen 

mellan arbetsliv och övrigt liv kan leda till ett försämrat välmående och kan yttra sig i 

fysisk och psykisk sjukdom. Inför denna avhandling var det även intressant att få en 

inblick i hur kvinnorna upplever att ett potentiellt försämrat välmående uppstår och på 

grund av vad. Majoriteten sa att en negativ påverkan på hälsan främst varit psykisk i 

form av stress som är relaterad till en otillräcklig förmåga att kontrollera den psykiska 

gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv. 6 av 9 uttryckte att de kände sig ofta väldigt trötta 

efter och på jobbet. Ett par kvinnor rapporterade sömnsvårigheter.  

“På kvällen vandrar tankarna till arbetet och det försämrar min sömn, vilket igen leder till att jag 
kan känna mig trött under dagen på jobbet”  

(Kvinna 3, org. X, chefsposition, två barn)  

 

Den psykiska stressen ger alltså upphov till fysiska besvär som huvudvärk och 

sömnlöshet. Kvinnorna som intervjuades uppgav att det finns möjlighet till hälsovård 

via arbetet och att man diskuterar öppet hur man bland annat kan hantera stress. 
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras intervjuresultaten i relation till den teoretiska referensramen 

samt de två forskningsfrågor som avhandlingen ämnar besvara. De ämnen som 

avhandlingen tar upp är väldigt relaterade till varandra vilket gör avhandlingen 

mångdimensionell. De huvudpunkter som i alla fall ämnas tas i beaktande är det 

kvinnliga perspektivet på gränserna just inom finansbranschen. Dock är även 

finansbranschen väldigt komplex med olika typer av organisationer och funktioner, 

vilket gjorde att lite olika slutsatser kunde dras gällande forskningsfrågorna, beroende 

på vilken organisation som beaktas.  

5.1 En mer otydlig gräns – ett resultat av vadå? 

I början av denna avhandling formas en uppfattning av att gränsen mellan arbetsliv och 

övrigt liv har blivit otydligare, bland annat som en följd av långtgående användning av 

teknologi samt förändrade arbetssätt (Galea et. al, 2013). Genom intervjuerna som 

gjordes och svaren som de genererade, kunde man se att teknologin nog präglade en stor 

del av arbetet som gjordes inom de två organisationerna som de intervjuade kvinnorna 

representerade. Förändrade arbetssätt rapporterades överlag som ett naturligt resultat 

av ny teknologi, mindre på senaste åren, men i jämförelse med runt 1o år sedan betydlig 

ändå. Barber & Santuzzi (2014) pratade om “telepress” samt “teknologistress”, relaterade 

till stress och press att upprätthålla sig informerad om ny teknologi och program på 

arbetsplatsen samt vara tillgänglig även utanför arbetstid (Barber & Santuzzi, 2014). I 

relation till dessa utmyntade begrepp, fanns det en skillnad mellan upplevelserna hos 

kvinnorna i organisation Y och organisation X. Inom organisation X kunde man se en 

större oro att känna sig tvungen att ta emot samtal samt kolla e-posten även under 

fritiden, vilket möjligtvis förstärker känslor av en otydlig eller lummig gräs mellan 

arbetsliv och övrigt liv. Detta verkade också bero på position inom organisationen. 

Generellt verkade det som att de med mera ansvar och högre position inom 

organisationen även hade mera skuldkänslor om de inte svarade på arbetssamtal utanför 

arbetstid. Termen “telepress” verkade mer relevant än “teknologistress”, då känslan av 

att känna sig tvingad att kontrollera arbetsmobilen var någonting som i större grad 

påverkade fritiden än det faktum att man var tvungen att lära sig att använda nya 

program och ny teknologi i förhållande till arbetet. Överlag som ett resultat av 

intervjuerna kan man se att gränsen ibland upplevdes otydlig, men att det var oklart vad 

det essentiellt berodde på. Stor vikt kunde läggas på typen av organisation, eftersom det 

fanns skillnader mellan svaren som erhölls inom organisation Y i jämförelse till 
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organisation X. Som tidigare konstaterat, är urvalet dock inte tillräckligt stort för att klart 

påstå detta, även om resultaten pekar mot det. Vidare, kunde man avspegla skillnader i 

hur “telepress” påverkade olika kvinnor inom samma organisation. I organisation X 

innehade en av de intervjuade en mer senior roll, vilket resulterade i att upplevelsen av 

“telepress” förstärktes på grund av ett större ansvar inom organisationen.  

5.2 Könsroller och prioritering mellan arbete och övrigt liv 

I referensramen belyses att det fortfarande finns någon form av uppfattningar om 

könsroller i samhället, även i det nordiska samhället. Det ökända “glastaket” hindrar 

fortfarande kvinnor från att uppnå vissa roller och positioner inom företag och 

organisationer. Tienari och Nentwich (2012) pratade om segmenterade branscher och 

att vissa uppgifter sköts oftare av kvinnor. De intervjuer som gjordes på kvinnorna inom 

organisation X stöder tankarna om att kvinnor får fortfarande kämpa extra för att bli 

sedda och hörda. Organisation X som är väldigt mansdominerad, visar större antal män 

i seniorpositioner. Det som även stöder bland annat Tienari och Nentwich tankar om 

segregerade branscher är det faktum att de intervjuade kvinnorna inom organisation Y 

tillhörde ett team som helt bestod av kvinnor. Dock visade sig att förmännen för hela 

avdelningen var en man. 

Ezzedeen & Ritchey (2009) har framlagt att många kvinnor kan känna sig tvungna att 

välja mellan karriär och familj. Kvinnorna som intervjuades upplevde inte att de varit 

tvungna att välja eller prioritera endera, men att det har krävt extra arrangemang och 

planering för att kunna balansera båda sidorna av livet. Inom organisation X uttryckte 

man i större mån tanken om att man själv valt karriären och därmed har varit medveten 

om konsekvenserna på ett sätt. I frågan om rollkonflikt uppgav många av de intervjuade 

att de tog sig an lite olika roller beroende på om man var på arbetet eller hemma. Det 

som även togs upp i referensramen var beskrivningen av den ideala arbetstagaren, där 

maskulina attribut dominerar. På basis av det som kvinnorna berättat under 

intervjuerna, verkar det finnas ett antagande om att maskulina attribut verkligen hyllas, 

då bland annat en kvinna utryckte hur hon var tvungen att höja rösten och vara “kall” 

och beslutsam för att vinna respekt.  

“Glastaket” och dess existens som förhindrar kvinnor från att nå högre eller ledande 

positioner inom företag och organisationer består som svårt att bevisa, men det som 

framkom i en av intervjuerna där man diskuterat befordring innan moderskapsledighet 

men sedan ignorerat diskussionerna är oroväckande och tyder på något sorts 
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åsidosättande av kvinnor som försöker kombinera familj och karriär. Tankar om 

svårigheter att ta sig uppåt i karriären reflekteras även genom intervjuerna med 

kvinnorna i organisation Y, där det framkom tankar om att det inte ens var möjligt att 

erhålla någon bättre eller “högre” position. En av de intervjuade kvinnorna hade jobbat 

nästan i 30 år inom organisation Y, men uppgav att hennes titel knappt hade förändrats 

på alla dessa år.  

För att vidare beakta könsroller och uppfattat vårdansvar, var det intressant att se att 

tankarna gällande detta var att det nog upplevdes som ganska jämlikt makar emellan, i 

iallafall så att vårdansvaret var ett resultat av ett gemensamt beslut. Dock visade det sig 

att det var i större mån kvinnorna som bland annat hämtade barnen på dagis till 

exempel, för att detta i många fall var det mest praktiska. Det verkade det även hänga 

ihop med hurdana positioner som makarna innehade och vem som hade ett mer 

krävande jobb. Men överlag var uppfattningen att det gamla tankesätten angående 

kvinnors ansvar håller på att försvinna, men att vissa tankar består bland annat hos den 

äldre generationen, vilket visar sig genom intervjun med en av kvinnorna i organisation 

X som utryckte speciellt pressen från mor- och farföräldrar att följa gamla traditioner 

och seder angående vårdansvar.   

5.3 Gränskontroll 

Litteraturen kring gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv poängterar starkt att det är 

viktigt för välmående på både fysiskt och psykiskt plan att individen själv har någon sorts 

kontroll över gränsen och kan påverka den enligt tycke och preferenser. Temat kring 

gränser är starkt relaterat till balansen mellan arbetsliv och övrigt liv (Sturges & Guest, 

2004). Speciellt en känsla av självständighet uppfattades som viktig enligt de 

intervjuade, vilket uppnås genom påverkningsmöjligheter angående gränserna. Fastän 

arbetet är en så stor och viktig del av livet, uppgavs frihet som en annan viktig faktor. 

Ifall det fanns frihet att kunna påverka var till exempel arbete utförs och när, hjälpte det 

enligt kvinnorna att känna en sorts kontroll över livet och en känsla av att vara “herre 

över sitt eget liv”.  

Vidare understryker referensramen att gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv är väldigt 

subjektiv och personliga preferenser påverkar hurdan sorts gräns som föredras. Detta 

kom att visa sig vara väldigt sant, speciellt med tanke på de olika svaren och tankarna 

som kom fram genom intervjuerna. Murphy & Doherty (2011) var övertygade om att 

roller som kräver mindre ansvar erbjuder mera kontroll gällande gränsen mellan 
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arbetsliv och övrigt liv. Det kan vara lättare att skapa starka gränser mellan arbetsliv och 

övrigt liv i en sådan position. Resultaten från intervjuerna stöder sannerligen detta 

antagande, om man tar i beaktande skillnaderna mellan de två olika organisationerna X 

och Y, där de intervjuade inom organisation Y överlag innehade mindre ansvarskrävande 

roller. Även inom organisation X kunde man se skillnad mellan de som jobbade i en mer 

senior roll i jämförelse med de andra. På basis av resultaten var det ganska så enkelt 

inom organisation Y att kontrollera gränserna om man så ville. Här föll valet av hurdana 

gränser man ville ha i princip på arbetstagaren. Om man inte ville behandla 

arbetsärenden på fritiden behövde man generellt inte det, medans inom organisation X 

kunde det från tid till tid kräva att man även tog arbetet med sig hem.  

Ett annat påstående som framkommer i teoridelen är att den yngre generationen 

värdesätter mera balansen mellan arbetsliv och övrigt liv samt teman kring detta, bland 

annat gränskontroll. Att separera arbete och fritid betonas särskilt av yngre arbetstagare 

enligt Sturges & Guest (2004). Detta visade sig dock vara lite motstridigt, då även de 

äldre intervjuade betonade fritiden på basis av intervjuerna, speciellt då barnen blivit 

vuxna och det övriga livet var flexiblare och fungerade som en tid då man verkligen 

kunde välja vad man ville göra på ett annat sätt än någon som fortfarande hade små barn. 

Genom intervjuerna framkom att yngre generationen kanske är mer pålästa angående 

temat kring balansen mellan arbetsliv och övrigt liv och vilka förutsättningar 

arbetsgivaren skall erbjuda för kontroll av gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv, men 

det betydde inte att man prioriterade det mera i jämförelse med de äldre.  

Det som syntes tydligast som en påverkan på kontroll av gränsen mellan arbetsliv och 

övrigt liv var typen av organisation och attityder och kulturen på arbetsplatsen. På basis 

av intervjuerna kunde man se skillnad mellan organisation X och Y och upplevd kontroll 

av gränserna. Inom organisation Y, där teamet ur vilket två kvinnor intervjuades bestod 

främst av kvinnor, var attityderna gentemot balansen mellan arbetsliv och övrigt liv 

positiva och uppskattningen av möjligheter till gränskontroll stor. Walsh (2010) pratade 

om praxis som påverkar gränsen, bland annat flexibla arbetsarrangemang. Dessa lades 

stor vikt på hos kvinnorna inom organisation Y och arbetstagarna informerades 

angående möjligheter att utnyttja dessa. Dessutom uppmuntrades användningen av 

dem, vilket gjorde att många tog vara på möjligheterna som dessa erbjöd att bättre kunna 

balansera arbetsliv och övrigt liv och kontrollera gränsen mellan dessa. Genom 

intervjuerna märktes ändå att man lade mycket vikt på hur arbetskamraterna 

uppskattade ens ambition och ens driv gentemot arbetet. Inom organisation X däremot 
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kunde man enligt intervjuresultaten se att det ibland kunde kännas skamligt att använda 

sig av arrangemang som att arbeta hemifrån, eftersom detta inte ansågs vara det mest 

effektiva eftersom så mycket jobb skulle skötas i team. Dock var dessa arrangemang 

tillgängliga om man så ville, men det var ett tyst dömande från kolleger som kanske ledde 

till att man inte utnyttjade dem fullt ut som man ville. Murphy & Doherty (2011) tog även 

upp risken för en sorts diskrimination gentemot arbetstagare som vill utnyttja flexibla 

arbetsarrangemang. Dock kan det vara svårt att identifiera så kallad “tyst” 

diskrimination.  

5.4 Följder av otillräckliga påverkningsmöjligheter  

När det kommer till följder av otillräckliga påverkningsmöjligheter på gränsen mellan 

arbetsliv och övrigt liv, tog teoridelen upp bland annat följder relaterade till stress, övrigt 

liv och jobb. De mest centrala följderna på basis av intervjuerna var följderna relaterade 

till stress och övrigt liv. Av dessa två ansågs följder relaterade till det övriga livet viktigast. 

Av de kvinnor som intervjuades både inom organisation X och Y, var det få som hade 

upplevt stress i form av en så stark nivå att den krävde sjukledighet eller medicinering. 

Det var mest som tidigare poängterat, den psykiska delen av stress som var relevant. Den 

stress som beskrevs var tankar angående arbetet som störde gränsen mellan arbetsliv 

och övrigt liv. Denna tankegång är svår att kontrollera och uppgavs som en anledning att 

följder relaterade till det övriga livet uppkom. Följder som bland annat problem i 

parrelationen och koncentrationssvårigheter. Här var spill-over teorin relevant, då det 

genom intervjuerna kom fram att arbetslivet påverkade det övriga livet och tvärtom. 

Speciellt humöret ansågs vara en tydlig “spill-over” effekt. Dock i den formen att till 

exempel negativt humör som härstammade från händelser på arbetsplatsen följde med 

hem, men sällan tvärtom.  

Bristen på kontroll av gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv tog sig an även som rentav 

praktiska följder relaterade till övrigt liv, bland annat problem med att kunna pussla ihop 

vardagen och tidtabeller angående avhämtningar från daghemmet och så vidare.  

5.5 Resultat förknippat med kända teorier 

Avhandlingen har tagit upp i teoriramen några kända teorier som kan starkt förknippas 

med gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv. Dessa teorier ämnas här nedan att beskrivas 

utifrån upplevelserna hos de intervjuade kvinnorna. Teorierna kan verifieras med hjälp 

av det data som har samlats in, och man kan begripa varför dessa teorier kunnat etablera 

ett så starkt fäste i kontemporär forskning.  
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5.5.1 Gränsteorin och kvinnornas upplevelser 

Teorin om gränser som fysiska, psykiska och temporala är mycket central och kan 

appliceras på intervjuresultaten som erhållits. Enligt resultaten är den viktigaste gränsen 

den psykiska, och den ville de intervjuade kvinnorna hålla ointegrerad i förhållandet 

mellan arbetsliv och övrigt liv. Tankarna om jobb fick ogärna dyka upp på fritiden, och 

när de gjorde det, upplevdes det som väldigt tungt. De intervjuade kvinnorna utryckte 

även att det är svårt att kontrollera den psykiska gränsen. Vissa kände sig nästan 

hjälplösa vid tankekontroll. Den fysiska gränsen upplevdes lättare att kontrollera. Som 

nämndes tidigare, utnyttjade en stor del av kvinnorna arrangemang som distansarbete 

och flexibel arbetstid. Dessa sågs som verktyg med vilka de intervjuade kunde bygga upp 

en fungerande gränssättning mellan arbete och övrigt liv. Preferenserna gällande den 

fysiska gränsen varierade. Som noterat, var det vissa som uppskattade hemmets lugn och 

ansåg hemmet vara en zon där ej arbete fick integreras. För andra var det igen ett sätt att 

kunna utnyttja effektiv tidsanvändning. 

5.5.2 Konfliktteorin och kvinnornas upplevelser 

Konflikter mellan arbete och övrigt liv och dess gränser var något som upplevdes som 

närvarande i många av de intervjuade kvinnornas liv. Vi gick redan in på de facto att 

kvinnor i allmänhet upplever många krav och plikter, resulterande i bland annat 

rollkonflikt. Vårdansvaret gällande barnen och hemmet är något väldigt verkligt hos de 

intervjuade kvinnorna, och fastän många beskrev maken som hjälpsam och 

parrelationen som jämlik kände kvinnorna ändå en sorts samhällelig press på att passa 

in i ett moderligt ideal. Detta upplevdes som en konflikt med arbetslivet, speciellt hos 

kvinnorna inom organisation X, som är väldigt mansdominerad. Kvinnorna där 

upplevde att bland annat moderskapsledigheten tagit dem ett steg tillbaka inom 

karriären, och att de kanske kunde ha nått en högre position om de inte hade utnyttjat 

moderskapsledighet. Alla kvinnorna var av den åsikten att de ändå inte hade valt 

karriären framför att spendera tid med barnen, men de är medvetna om att deras 

agerande kanske hade konsekvenser för karriärutvecklingen.  

5.5.3 Spill-over teorin och kvinnornas upplevelser 

En annan intressant teori i relation till gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv är definitivt 

spill-over teorin och i relation till denna teori kunde man genom intervjuerna finna att 

spill-over effekten verkligen är ett faktum, i iallafall i en viss mån. Enligt analys av 

intervjuerna och vad kvinnorna uttryckligen yppat, verkar det som att spill-over effekten 
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enligt dem har en starkare effekt från arbetslivet mot det övriga livet. Detta är intressant 

och tyder på att arbetslivet skulle ha en större effekt på det övriga livet än tvärtom genom 

att ofrivilligt integreras genom bland annat känslomässigt spill till den andra sfären.  

5.6 Sammanfattning av diskussion 

I detta kapitel har kvinnornas svar pejlats mot relevant teori som har presenterats 

tidigare i den teoretiska referensramen. Som tidigare konstaterats, var vissa teman mera 

framkommande i intervjuerna, och dessa har valts att fokuseras på mera och lyftas fram. 

Relevanta teman var bland annat ”Arbetsliv, ”Arbetsliv och övrigt liv” samt ”psykisk 

påverkan”. Dessa teman var väldigt närvarande i intervjuerna, samt är relevanta gällande 

teoriramen. Jag letade även efter likheter och skillnader mellan intervjuerna, för att 

kunna dra slutsatser och svara på forskningsfrågorna. Det visade sig klart vara skillnader 

mellan respondenterna beroende på vilken roll/position de hade inom organisationerna, 

vilket ytterligare påvisar att resultaten som erhållits angående tankar och funderingar i 

relation till intervjufrågorna är subjektiva och kan ej generaliseras i större drag. Det var 

även skillnader organisationerna emellan på grund av att de inte var identiska till sin 

natur, men eftersom urvalet inom organisation X var mycket större än Y, kan man inte 

jämföra dessa fullt ut. Utifrån denna diskussion kan man konstatera att teorierna och 

tidigare forskning är relevant och vikten av dessa förstärks på basis av intervjusvaren. 

Bland annat de facto att en slags ojämlikhet fortfarande existerar, och att gränserna 

mellan arbetsliv och övrigt liv är väldigt subjektiva, men ändå kan upplevas mer suddiga 

på grund av till exempel teknologins fotfäste. Gränsteorin som utformats åratal sedan är 

fortfarande relevant och viktig, speciellt dess aspekt angående förekomsten av psykiska 

och fysiska gränser som individen ämnar kontrollera. I följande kapitel knyts resultaten 

till forskningsfrågorna och slutsatsen av denna forskning presenteras. 
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6 SLUTSATSER 

Denna avhandling hade som mål att undersöka kvinnors upplevelser gällande gränsen 

mellan arbetsliv och övrigt liv inom finansbranschen i Finland. Vidare, var syftet att 

kartlägga vilka faktorer som speciellt påverkar gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv 

enligt de intervjuade. I och med denna undersökning, kan man säga att gränsen mellan 

arbetsliv och övrigt liv är mångdimensionell. Clarks (2002) teori om gränser som fysiska, 

psykiska och temporala belyser redan detta. Resultaten som erhållits är subjektiva 

upplevelser och åsikter som de intervjuade kvinnorna har, men samtidigt kan man dra 

en del slutsatser som ger svar på de utformade forskningsfrågorna. Målet med denna 

avhandling var inte heller att erhålla universella svar på hur gränsen mellan arbetsliv och 

övrigt liv upplevs inom denna specifika bransch ur ett kvinnoperspektiv, utan mera 

belysa hur den kan upplevas utav olika individer. Det var inte från början meningen att 

de intervjuade kvinnorna skulle tillhöra två så olika organisationer, vilket gav 

undersökningen ytterligare en nyans och genererade lite annorlunda svar. Detta bidrog 

även till att svaren blev ytterligare mer subjektiva och olika varandra. Det framkom 

skillnader i hur kvinnorna inom organisation X och Y upplevde vissa saker relaterade till 

gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv, men samtidigt fanns åsikter och tankar som var 

gemensamma för båda grupperna.  

6.1 Hur upplever kvinnor inom finansbranschen gränsen mellan 
arbetsliv och övrigt liv? 

Så, hur upplever kvinnor inom finansbranschen gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv? 

Introduktionen till denna avhandling tog upp hur arbetslivet har förändrats sen 

teknologins intrång, och en del litteratur beskriver att detta har resulterat i otydligare 

gränser. Andra faktorer som påverkat detta som beskrivits i denna avhandling är stora 

krav speciellt inom finansbranschen. Den slutsats som kan dras från de nio intervjuer 

som genomförts inför denna avhandling, är att gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv 

upplevdes till en del kontrollbar, speciellt inom organisation Y. Den upplevdes som 

mindre kontrollbar inom organisation X, som präglades av högre krav och mera ansvar.  

I övrigt så upplevdes gränsen som rätt otydlig i organisation X. I organisation Y ansågs 

den vara tydligare, eftersom ingendera av de intervjuade inom den organisationen erhöll 

någon position som krävde mera ansvar, som till exempel förmanskap. Bland kvinnorna 

höll alla med om att speciellt den psykiska gränsen ansågs som otydlig och svårare att 

kontrollera, jämfört med till exempel de fysiska gränserna. Denna slutsats kan dras från 

både intervjuer gjorda inom organisation X och Y. Det var även den psykiska gränsens 

otydlighet som gav upphov till i vissa fall negativa följder i relation till bland annat övrigt 
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liv. Det var även den otydliga psykiska gränsen som kunde ge upphov till så kallade 

”känslospill” över de olika sfärerna. Det som ändå var intressant var att det sällan spillde 

över känslor eller humör från hemmet till arbetsplatsen, utan mest från arbetsplatsen till 

hemmet.  

6.2 Vilka faktorer påverkar gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv? 

De faktorer som stort ansågs påverka gränsen mellan arbetstid och övrigt liv var flexibel 

arbetstid, distansarbete samt kollegers attityder gentemot gränsen. Detta belyser hur 

viktiga praxis som möjliggör flexibla arbetsarrangemang är vid kontrollerandet av 

gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv. Ifall man hade tillgång till dessa verktyg, var det 

lättare att konstruera en mer tillfredsställande gräns mellan arbetsliv och övrigt liv enligt 

preferenser, till exempel om man hade möjlighet att jobba hemifrån kunde man göra det. 

Som tidigare konstaterat, har de enskilda individerna ändå olika preferenser gällande 

gränsdragning, men med hjälp av diverse verktyg kan man upprätthålla en stark eller en 

mer suddig gräns enligt tycke.  

Gällande bland annat kollegers attityder gentemot gränsen mellan arbetsliv och övrigt 

liv, påverkades denna även i negativ och positiv riktning. Om man hade kolleger som 

själva prefererade otydliga gränser som till exempel att man jobbade hemifrån, så var det 

mer sannolikt enligt kvinnorna att man själv också gjorde det. Om det ansågs vara 

negativt med tydliga gränser på arbetsplatsen, kände kvinnorna att de var tvungna att 

själva också ha mer integrerade sfärer av livet.  

6.3 Sammanfattning 

Att ställa forskningsfrågor som skall besvaras i en kvalitativ undersökning kan vara 

knepigt, speciellt då omfattningen av denna avhandling ändå är relativt liten med tanke 

på storleken av urval och antal intervjuer. Man kan ändå urskilja skillnader och likheter 

i svaren och utifrån dessa har forskningsfrågorna besvarats och förklarats. För att 

sammanfatta upplevde alltså kvinnorna i finansbranschen gränsen mellan arbetsliv och 

övrigt liv som otydlig och okontrollbar i vissa fall, till exempel då man hade en position 

med mera ansvar. Organisationstypen verkade också ha skillnad utifrån de intervjuer 

som gjordes, men detta kan ej ändå generaliseras på grund av litet urval. De viktigaste 

faktorerna som bidrog till att påverka gränsen var arrangemang som flexibel arbetstid, 

distansarbete samt kollegers attityder på arbetsplatsen.  
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Även om det är svårt att generalisera svar, har denna avhandling i iallafall uppnått sitt 

syfte om att göra kvinnors röst i finansbranschen hörd genom att beskriva deras 

subjektiva tankar och uppfattningar om hur det är att som modern kvinna arbeta i en 

tuff, ofta mansdominerad miljö, samt att upprätthålla det övriga livet och 

tillfredställande gränser. I det sista kapitlet diskuteras forskningens begränsningar samt 

vad framtiden möjligtvis för med sig gällande gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv.  
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7 BEGRÄNSNINGAR OCH FORTSATT FORSKNING 

Under intervjuskedet märktes det att många av de intervjuade kvinnorna inte hade ägnat 

så mycket tankar åt gränssättningen mellan arbetsliv och övrigt liv. Kvinnorna var 

medvetna om hur balansen mellan arbetsliv och övrigt liv betonas inom företag, men 

själva gränserna har inte lyfts fram enskilt, och hur man kan påverka dem. I och med 

intervjuerna, lades säkerligen någon sorts grund för utbreddade tankeprocesser gällande 

gränssättningen mellan arbete och övrigt liv hos intervjudeltagarna. Detta kan leda till 

att denna forskning bidrar till att mer uppmärksamhet riktas mot ämnet och att 

arbetstagarna även ställer större krav på arbetsgivarna att ta i beaktande en 

ändamålsenlig gränssättning samt respektera arbetstagarnas preferenser.  

Begränsningar som kan vara av betydelse är att de intervjuade kvinnorna valdes dels på 

grund av tillgänglighet, resulterande i att intervjudeltagarna bestod av kvinnor som 

jobbade i olika positioner inom finansbranschen. Upplevelserna gällande arbetsliv och 

övrigt liv kan vara extensivt påverkade av vilka arbetsuppgifter som man har, och inom 

vilken nivå man befinner sig inom organisationshierarkin. Ytterligare en begränsning 

kan vara att kvinnorna som intervjuades är uppvuxna och födda i Finland, vilket kan 

påverka vilken syn och vilka attityder som finns kring arbete och övrigt liv. Med tanke på 

fortsatt forskning, kunde det vara intressant att forska inom upplevelserna hos kvinnor 

arbetande i finansbranschen i Finland, men som vuxit upp någon annanstans, för att 

verkligen kunna förklara hur mycket integrerade tankesätt och idéer angående arbetsliv, 

övrigt liv och gränssättning påverkar upplevelserna.  

Inför denna avhandling fokuserade jag på att beskriva upplevelserna angående gränsen 

mellan arbetsliv och övrigt liv hos kvinnor inom finansbranschen, men det som även 

kunde bidra till en mer genomgående förståelse av fenomenet vore om man även tog i 

beaktande familjemedlemmarna och hur de upplever att gränsen mellan arbetslivet och 

det övriga livet är hos kvinnan. Det kan vara mycket möjligt att intervjudeltagaren 

upplever sin gränssättning som till exempel strikt och klar, medans 

familjemedlemmarna kanske upplever kvinnans gräns som mer flexibel. Denna 

avhandling fokuserade även på enbart kvinnors upplevelser, men det hade varit 

intressant att kunna jämföra upplevelserna med mäns upplevelser. Påverkar kvinnans 

roll inom familjen på gränssättningen, och lever den traditionella bilden av kvinnan som 

den individ med huvudvårdnaden till exempel fortfarande kvar i verkligheten? 
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Slutligen kan det vara värt att nämna att denna avhandling och intervjuresultaten 

betonar vårdansvaret hos kvinnan angående barnen, men kommer framtiden att 

innehålla mera än så? Diverse dagstidningar och medier i Finland har på senaste tiden 

lyft upp äldreomsorgen och dess brister i form av bland annat personalbrist och dåliga 

omständigheter. Kommer framtiden bära med sig ett ökat ansvar hos oss att även ta hand 

om våra föräldrar och morföräldrar? Kommer detta ökade vårdansvar utföras gentemot 

kompensation som ett arbete, eller frivilligt som en del av fritiden på grund av en känsla 

av plikt gentemot våra närmaste?  

Våren 2020 såg världen även någonting totalt oväntat då en global pandemi, COVID-19, 

bröt ut, vilket tvingade människor att utöva social distansering och människor 

uppmanades att stanna hemma så långt det lyckades. Skolorna i Finland stängdes, och 

att telependla eller jobba på distans med barnen samtidigt hemma blev det nya vanliga. 

Kommer detta utvecklas till en ny “norm”, att utöva arbete samtidigt som vårdansvar i 

framtiden? Kommer de facto mera arbete utföras hemifrån och hur kommer detta att 

påverka gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv, och hela den traditionella synen på 

vårdansvaret hos kvinnor?  

Dessa är teman som säkerligen bör uppmärksammas och undersökas i framtiden och 

som bär stor vikt på samhällelig nivå.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide (modifierad version av original från WeAll projektet, 
översatt från finska) 

 

A. Arbete 

 

1. Berätta vad du jobbar med. Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag? 

- Hur mycket varierar din arbetstid? Varför? 

- Hur mycket kan du själv påverka din arbetstid? Vem påverkar mest din 

arbetstid och hur? 

- Var jobbar du? Varför? 

- Förflyttar du dig inom jobbet? Om du gör, beskriv på vilket sätt. (Reser du till 

exempel eller rör du dig från plats till plats?) 

 

2. Är du nöjd med din nuvarande arbetssituation? 

- Finner du arbetets innehåll trevligt? Vad speciellt finner du trevligt? Vilka 

faktorer påverkar detta? 

- Upplever du att ditt arbete är tungt? Vad är det som är speciellt tungt? På vilket 

sätt? Vilka faktorer påverkar detta? 

- Har det skett förändringar inom ditt jobb och har de påverkat dig på något sätt? 

Hur? 

 

B. Arbete, övrigt liv och gränser 

 

1. Berätta om ditt liv utanför arbetet. Vad är för dig betydelsefullt och viktigt? 

2. Upplever du att det är tillåtet på din arbetsplats att göra saker relaterade till 

familj och övrigt liv?  

- Hur förhåller sig jobbkompisar och förmännen till detta?  

- Hurdana ”oskriva regler” finns det inom organisationen angående att balansera 

arbete och övrigt liv? Till exempel att föra sjukt barn eller husdjur till läkaren, 

att gå in på Facebook mm. Gör du saker som har att göra med det övriga livet 

eller familjen under arbetstid?  

3. Stöder din arbetsgivare möjligheten att balansera arbete och övrigt liv enligt 

dig? Hur? 

- Finns det praxis som underlättar att pussla ihop arbete och övrigt liv? Är dessa 

praxis fungerande? 

- Finns det någonting på arbetsplatsen som försvårar balansen mellan arbetsliv 

och övrigt liv? Hur? 

 

4. Hur pratar man på arbetsplatsen om familj, livssituationer och faktorer 

relaterade till dessa? 

- Finns de saker som du upplever att du måste dölja på arbetsplatsen relaterat till 

övrigt liv? 
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- Finns det teman som du själv inte skulle kunna prata om eller som du upplever 

att man inte kan prata om på arbetsplatsen? Önskar du en förändring till detta? 

 

5. Påverkar familjen eller din fritid ditt arbete? Och påverkar ditt arbete din 

familj eller fritid?  

-På vilket sätt? Ge exempel. 

 

6. Hur mycket gör du arbetsrelaterade saker under fritiden? Utanför arbetstid 

eller under veckoslut? 

- Hur ofta tänker du på arbetsrelaterade saker under fritiden? Vad för saker 

tänker du på och vad väcker detta för tankar och känslor hos dig?  

 

7. Är arbetsliv och övrigt liv två olika saker för dig eller blir gränserna suddiga? 

Hur? 

- Önskar du att arbete och övrigt liv vore två skilda saker? Varför/varför inte? 

- Upplever du att det har skett en förändring i detta under din karriär? 

Varför/varför inte? 

- Om gränserna är suddiga, upplever du det som jobbigt? 

- Har du tillräckligt med verktyg att behandla gränsen mellan arbetsliv och övrigt 

liv? Hur behandlar du detta? 

- Hur slappnar du av? 

- Vill du vara utan att tänka på arbetsärenden under fritiden? Hur får du 

tankarna bort från arbetet? 

- Har du varit tvungen att göra kompromisser gällande familj och övrigt liv 

eftersom du ej har kunnat behandla gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv? 

Hurdana kompromisser och varför? 

 

C. Att orka på jobbet 

 

1. Har du nånsin/ibland/ofta varit stressad på grund av arbetet eller utbränd? 

Om ja; vilka faktorer har påverkat detta? 

- Hur visar sig stress/trötthet hos dig? Vad hjälper mot stressen? 

- Hur bra är din förman medveten om din livssituation? 

- Pratas det om arbetstrivsel och om att orka på jobbet på din arbetsplats? Kan 

man prata om dessa saker? Erbjuder organisationen stöd för detta på något 

sätt? 

 

 


