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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som tog sig tid att träffa oss och svara på 

våra frågor.  Utan er hade denna studie inte varit möjlig!  

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till Sarah Philipsson som har kommit med bra feedback 

under arbetets gång, samt Maria Malama som hjälpt oss bolla med idéer.   
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Sammanfattning 

Titel: Arbete och livsbalans, En studie om kvinnors användande av flexibla 

arbetsarrangemang  

Nivå: Examensarbete i Företagsekonomi, Kandidatnivå, 15hp  

Författare: Milena Novakovic & Gulsah Guven 

Handledare: Maria Fregidou Malama 

Datum: Januari 2014  

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt för kvinnor att 

använda sig av flexibla arbetsarrangemang och hur användandet påverkar deras 

karriärutveckling. 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats inom ramen för en fallstudie. 

Empiriskt material har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med kvinnor som 

tillhör yrkeskategorin forskare, gymnasielärare samt grundskolelärare. 

 

Resultat & Slutsats: Flexibla arbetsarrangemang har visat sig ha en stor inverkan på kvinnor 

förmåga att balansera arbete och familj. Arrangemangen används allt oftare och de använts 

väl inom forskarvärlden. Vi fann sex faktorer som bidrog till att kvinnorna i vår studie 

använde sig av arrangemangen. Förståelse och förtroende från chefer, öppet diskusions 

klimat, tillgänglighet via mejl eller telekommunikation, stöd av partner eller omgivning. 

Respondenter som använde sig av arrangemangen uttryckte att dessa faktorer var viktiga för 

de flexibla arrangemangens funktion. Vår studie kunde dock inte visa om flexibla 

arbetsarrangemang bidrog till att respondenterna utvecklades mer inom deras yrke. Vår 

slutsats är att flexibla arbetsarrangemang gynnar både organisationer men främst kvinnor om 

det finns förståelse och stöd för dessa, både på arbetsplatsen och från omgivningens sida.  

 

Förslag till vidare forskning:  Vi föreslår att samma undersökning följs upp med fler 

kvinnliga respondenter från andra yrken. Detta skulle kunna styrka studiens reabilitet och 

generaliserbarhet. Ett annat förslag är att genomföra samma undersökning på ensamstående 

kvinnor med barn. Detta för att studera om ensamstående kvinnor med barn,  är i större behov 

av flexibla arrangemang.  
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Studiens bidrag: Vår studie bidrar med en större förståelse över vilka faktorer som är 

avgörande för användandet av flexibla arbetsarragemang och kvinnors karriärutveckling . 

Med hjälp av vår studie kan det visas att stöd från både chefer, kollegor, vänner och familj har 

en avgörande betydelse i huruvuda kvinnor inom profesionella yrken balanserar arbete och 

familj. 

 

Nyckelord: work life balance, flexibla arbetsarrangemang, organisationskultur, stöd, kvinnor 
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Abstract 

Title: Work life balance, A study of women's use of flexible work arrangements 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration   

Author: Milena Novakovic & Gulsah Guven 

Supervisor: Maria Fregidou Malama 

Date: January 2013 

Purpose of Study: The purpose of this study is to examine significant factors that facilitate 

the way women use flexible working arrangements, furthermore how the usage of the 

arrangements affect their carrier development.  

Method: The study uses a qualitative approach in the context of a case study. Empirical data 

were collected through semi-structured interviews with women who belong to the 

professional category of scientists, secondary school teachers and primary school teachers. 

Results & conclusion: Flexible working arrangements have shown to have a major impact on 

women's ability to balance work and family. The arrangements are increasingly used and well 

used within the research community. We found six factors that contributed to the usage of 

these arrangements in our study. Understanding and trust from managers, open discussion 

climate, availability via email or telecommunications, the support of partner and context. 

Respondents who were using the arrangements expressed that these factors were important to 

the arrangements function. However, our study could not show whether flexible working 

arrangements contributed to a greater development within their profession. Our conclusion is 

that organizations but mainly women benefit from flexible working arrangements if there is 

an existing support from the workplace and from the context of the women.  

Suggestions for further research: We suggest that the same survey followed up with more 

female respondents from other professions. This could strengthen the study reabilitet and 

generalizability of the study. Another suggestion is to conduct the same study on single 

women with children. This is to see if single women with children, are more in need of 

flexible arrangements. 

 

http://tyda.se/search/strengthen?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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Contribution of the thesis: Our study has provided a greater understanding of the factors that 

are crucial for using flexible working arrangements and for women career development. With 

the help of our study one can show that support from managers, colleagues, friends and family 

are crucial in whether women in their professions can balance work and family. 

Key Words: work life balance, flexible work arrangements, organizational culture, support, 

women. 
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1. Introduktion 
 

Under introduktionskapitlet presentera vi bakgrunden och intresse för studien som senare 

ligger till grund för vår problematisering samt vårt syfte.   

 

1.1 Bakgrund 

Galea,Houkes & De Rijk (2013) diskuterar hur globaliseringen har bidragit till en allt mer 

komplex arbetsmarknad. De menar att arbetsmarknaden karaktäriseras av en stark 

konkurrenskraft som medfört förändringar inom den traditionella synen på könsroller. Hughes 

& Rog (2008) diskuterar om en global undersökning som visar att arbetet kring att behålla 

nuvarande arbetare är en av de mest kritiska frågorna som organisationer står inför idag. 

Konkurrensen kring att hitta välkvalificerad personal är en utmaning för alla organisationer, 

att behålla dem är av en större utmaning.  

 

Allt fler kvinnor tar sig in på arbetsmarknaden, detta har uttryckt oro av både kvinnor och 

samhället då familjelivet kommit i kläm menar Bourke (2010).  Författaren menar vidare på 

att forskare har genom flera årtionden försökt att förstå varför få kvinnor med barn besitter 

höga positioner inom företag, men även varför så många misslyckas med att hålla familj och 

arbete i balans. Ezzedeen & Ritchey (2009) påstår att detta beror på att förutsättningarna 

skiljer sig mellan män och kvinnor, de menar vidare att männens karriärer tenderar att vara 

linjära till skillnad från kvinnornas då deras karriär tenderar att ha avbrott. Författarna menar 

på att kvinnor har så kallade ”glastak” som hindrar dem från att nå högre positioner. Kvinnor 

hindras många gånger att utvecklas inom kärriären på grund av otillgängliga möjligheter men 

även stöd som uppmuntrar och motiverar kvinnor att ta på sig mer ansvar (Dreher,  2003). 

Begreppet flexibla arbetsarrangemang avser alternativt arbete där organisationens anställda 

tillåts anpassa deras arbetsdag. Detta innebär bland annat att en anställd har rätt till att arbeta 

på distans, arbeta flexibla timmar, dela arbete och ta ut flera ledighetsdagar (Greenberg & 

Landry, 2011). Flexibla arbetsarrangemang är organisationers svar till att tackla work life 

balance (WLB). Det ställs allt större krav på organisationer och deras sätt att handskas med 

familjevänliga program då arbetares välmående visat sig ha stor påverkan på en organisations 

prestationer (Bakker & Xanthhopoulou,2013). Hur organisationer arbetar med Work-life 

balance program kan synas i de stöd chefer ger kvinnor, dvs hur de uppmuntrar och förmedlar 

tillgängligheten på dessa. Detta kan ställas mot hur kvinnor upplever tillgängligheten av 

work.-life balance program. 
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1.2 Intresse för studien 

Vår slutsats är att utvecklingen mot fler kvinnor på ledande positioner går på tok för 

långsamt. Regeringens ambition är att den offentliga sektorn och de statliga bolagen ska 

driva på utvecklingen mot mer jämställdhet genom att vara goda föredömen. Dagens Industri 

(2013-12-13) 

 

Vi anser att detta fenomen är ett allmänintressen eftersom marknaden  de senaste decennierna 

efterfrågat kvalificerade kvinnor. Många kvinnor vill nå ledande positioner men hindras 

många gånger av att utvecklas inom karriären på grund av dåligt stöd eller möjligheter. Fler 

utbildade kvinnor ha tagit sig in på marknaden men den är fortfarande inte riktigt än anpassad 

för deras förmågor att balansera arbete och familj. Det är ett allmänintresse därför att det 

påverkar organisationer, kvinnor och mäns vardag och välmående, det är ett faktum att 

ledningen måste utforma program som ska gynna både organisationer och de anställda. Detta 

för att få arbetare att prestera bättre på en hård konkurrenskraftig marknad.  Det ovannämnda 

citatetet som säger ”genom att vara goda föredömen”, anser vi innebär att man stödjer kvinnor 

i deras arbete och familjeliv för att på så sätt uppmuntra kvinnor inom professionella yrken att 

vilja utvecklas mer inom karriären.  

1.3 Problematisering 

Globaliseringens framfart har påverkat företag både nationellt och internationellt. Många 

företag väljer att bli internationella på grund av bättre tullvillkor och möjligheterna att nå 

större marknadsandelar. Denna möjlighet ställer av den orsaken allt högre krav på anställda 

och deras prestationer menar Galea,Houkes & De Rijk (2013). Samma författare förklarar 

vidare att den mänskliga resursen har kommit att bli ett viktigt verktyg för att uppnå 

strategiska mål, och flexibilitet för både företag och anställda har ökat för att klara av 

konkurrensen. 

De senaste decennierna har fler kvinnor valt att arbeta både deltid och heltid. Allt fler kvinnor 

utbildar sig inom professionella yrken där de önskar uppnå karriärutveckling. Denna 

utveckling har ställt större krav på att organisationer ska möta de behov som uppkommer 

eftersom man vill behålla kompetenser som är betydelsefulla för organisationen. Bourke 

(2010) förklarar att den hårda konkurrensen har lett till att allt större krav ställs på både män 

och kvinnors engagemang, prestationer och tillgänglighet.  Detta har lett till betydande 

problem för kvinnor. 
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Dreher (2003) menar att kvinnor inte hinner avancera i ett företag, ett osynlig ”glastak” 

hindrar många kvinnor att utvecklas inom karriären. Författaren menar vidare att Det har skett 

en dramatisk ökning i andelen kvinnor som är chefer i lägre nivåer, men andelen som uppnår 

ledande befattningar är forfarande relativt liten. Kvinnor kan många gånger hindras av 

bristande stöd av kollegor och chefer då möjligheterna och resurserna begränsas för kvinnor. 

Uppmuntran av chefer och kollegor spelar en stor roll i huruvida kvinnor upplever 

möjligheten att utvecklas inom karriären. Kvinnor hindrar ofta sig själva att vilja utvecklas 

eftersom de upplever bristande stöd från både arbetsplatsen och den sociala omgivningen. 

(Ezzedeen & Ritchey, 2009) 

Som svar på kvinnors förmåga att balansera arbete och familj och därmed avancera inom 

karriären skapades work-life balance verktyg (Giannikis & Mihail, 2011). Organisationer har 

med anledning av dessa förutsättningar utformat program och policys som ska underlätta för 

kvinnor att balansera arbete och familjeliv. Problem uppstår i organisationer när det inte finns 

några program  alls eller då det finns program och policys men att de inte används av 

kvinnliga anställda eller att det inte stöds av organisationen ” (Vidal,Leiva & Navarro, 

2012).   

Greenberg & Landry (2011) menar att flexibla arbetsarrangemang är verktyg som 

organisationer skapar för att underlätta kvinnors förmåga att hantera stress som uppkommer 

vid en obalans av arbets och familjeansvar. Arrangemang som flexibla timmar, flexibla 

arbetsplatser och telekommunikation är tänkt ska underlätta vardagen för kvinnor med barn 

och på så sätt behålla viktiga kompetenser i organisationen.  

Christensen (2013) förklarar effekterna av två inkomsttagare i samma familj som inte arbetar 

flexibelt.  

 Arbete tycks ha starkast påverkan på sociala interaktioner som mammor och pappar 

har med deras barn. Dessa förhållanden är oftast negativa om föräldrarna spenderar 

långa timmar på arbetsplatser som inte har flexibla arbetsarrangemang. 

 

 Familjemiddagar försvinner, mammor, pappor, och barn rapporterar att de äter 

ensamma vilket kan signalera på en framtida familj som inte är lika nära och som har 

sämre välmående 
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 Utbildade mammor lämnar arbetsmarknaden därför att de inte kan hitta 

karriärlösningar eller andra arrangemang 

 

 Föräldrar vill ha mer flexibilitet för att ta hand om familjebehov. ”The National Study 

of the Changing Workforce ” fann att nästan 80 % av de anställda sa att de skulle vilja 

ha fler flexibla möjligheter och att de skulle använda dem om de inte orsakade 

negativa konsekvenser på arbetet.  

Effekterna av att inte arbeta flexibelt kan vara förödande både för organisationer eftersom de  

kan mista värdefulla kompetenser och för kvinnor och deras familjer som inte upplever ett 

välmående. Problemet med dessa arrangemang är att få dem att fungera både för 

organisationen och för kvinnor som är i behov av dessa. Många kvinnor väljer att gå ner i 

timmar för att hinna med familjeansvar och arbete. Dock innebär detta att de även går ner i 

lön och saktar ner processen att utvecklas inom karriären (Moen & Sweet, 2010). Problem 

med dessa arrangemang kan vara att det inte alls existerar eller att de inte uppmuntras till att 

användas.  

Effekten av dessa arrangemang kan påverkas av det organisatoriska stödet för användningen 

men även av det sociala stödet för användningen av dessa arrangemang menar Ezzedeen & 

Ritchey (2009). Ett bristande stöd från chefer och kollegor kan innebära att kvinnor ser 

användningen av dessa arrangemang som en svaghet och ett tecken på att man inte är 

engagerad. Samtidigt kan bristande stöd från kvinnors livspartner innebära negativa effekter 

på karriärutveckling (Jahn, Thompson & Kopelman,  2003). Man försöker söka faktorer som 

är lyckosamma i användandet av arrangemangen, det svåra har varit att förstå hur dessa 

fungerar ultimat.  

1.5 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt för kvinnor att använda 

sig av flexibla arbetsarrangemang och hur användandet påverkar deras karriärutveckling. 

1.6 Avgränsningar 

Studien fokuserar på kvinnors användande av flexibla arbetsarrangemang och hur detta 

påverkar deras karriärutveckling, vi avgränsar oss därmed mot work life balance verktyget 

flexibla arbetsarrangemang. Studien är också avgränsad till kvinnor i Sverige som tillhör 

yrkeskategorin forskare, gymnaiselärare och grundskolelärare.  
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2. Teorikapitel 

 

Teorikapitlet presenterar den teori som ligger till grund för vår studie. Vi beskriver faktorer 

som bidrar till en övergripande förståelse över hur organisationer arbetar med work-life 

balance och hur kvinnor upplever work-life balance i organisationer. 

 

2.1 Human Resource management (HRM) 

I dagens globala marknad råder en konkurrenskraft som har skapat många nya utmaningar för 

organisationer såväl som individer. För att företagen ska kunna upprätthålla och skapa 

konkurrenskraft är det nödvändigt att de kan bygga och behålla sin kvalificerade och duktiga 

personal (Islam & Siengthai, 2010).  

Konceptet Strategic human resource management (SHRM) , dvs strategiskt personalarbete 

utvecklades i slutet av 1970-talet som ett sätt att hantera anställda i en allt mer turbulent och 

snabbt föränderlig miljö. Kramar (2013) förklarar att SHRM knyter an anställdas prestationer 

och engagemang med organisatoriska policys för att uppnå positiva resultat på 

organisationens prestation. SHRM arbete ligger tätt intill de strategier som oragnisationer 

utformar, detta för att identifiera de kompetenser som existerar, men även som efterfrågas för 

att nå de mål som önskas.  

Många tidigare studier visar på att human resource managment rutiner hjälper företag att öka 

deras resultat i den starkt föränderliga företagsmarknaden. Islam & Siengthai. (2010) menar 

att samhällsvetare hävdar att human resource managment (HRM) är den viktigaste vägen att 

tillfredsställa aktieägare, investerare, kunder, samhälle och organisatoriska medlemmar.  

Townsend & Lee (2010) skriver i sin artikel om HRM och att de kan beskrivas antingen 

mjukt eller hårt. Mjuk HR definieras som " ... en bunt av metoder som syftar till att säkerställa 

hög engagemang och höga prestanda från medarbetarna. ". Hård HR, definieras som " ... en 

grupp av metoder som bygger på antagandet att de mänskliga resurserna är en kostnad som 

skall minimeras. ". Samma författare skriver att människor är idag viktiga resurser för de 

flesta organisationer och de mänskliga resurserna är många gånger en avgörande faktor när 

man ska leverera bra resultat. Kam & Ding (2010) hävdar att HRM-rutiner ökar medarbetares 

välbefinnande och prestation som i sin tur påverkar företagets resultat positivt. Möjligheterna 

till deltagande inom organisationen ökas och detta bidrar till högre kompetens och motivation 
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bland anställda. Dessutom genererar HRM-rutiner positiva arbetsrelaterade attityder och 

beteenden. 

2.2 Bakgrund till uppståndelsen av Work-Life Balance – förändringar i arbetsbeteende 

Arbetsmarknad 

Globaliseringen har ändrat förutsättningarna på både globala och regionala marknader de 

senaste decennierna. Företag väljer att bli globala för att få konkurrensfördelar, detta har 

medföljt att allt fler arbetare tillbringar fler timmar på arbetsplatsen. Det ställs allt större krav 

på att anställda ska prestera, dessa krav har vidare haft en negativ påverkan på deras privat 

och familjeliv eftersom timmarna är svåra att fördela. Antalet familjeförsörjare har ökat, 

likaså antalet ogifta och singlar med barn (Golden, 2009). Ökningen av antalet inkomsttagare 

i en familj har inneburit att organisationer har fått anpassa arbetsförhållanden i takt med de 

nya kraven (Premeaux, Adkins & Mossholder, 2007).  

Work-Life balance (WLB) definieras som ”individuell förmåga som är oberoende av ålder 

och kön, att hitta en livsrytm som tillåter dem att kombinera deras arbete med andra 

ansvarsområden eller aktiviteter” (Vidal,Leiva & Navarro, 2012).  Organisationer 

implementerar work-life balance program och policys i form av flexibla arbetsarrangemang, 

där varje individ har möjlighet att i viss mån skräddarsy arbetsplatser och arbetstider som 

passar deras livsrytm. Denna flexibilitet ska vidare hjälpa anställda att uppnå ett välmående 

som ska gynna både de själva och organisationen menar Christensen (2013). 

Mänskliga resurser 

Den mänskliga resursen anses vara den viktigaste. Konkurrensen på marknaden gör att 

organisationer erbjuder konkurrenskraftiga löner för att attrahera kvalificerad personal. 

Organisationer motiveras av att implementera WLB policys eftersom det har visat sig ge 

högre arbetstillfredsställelse, bättre engagemang och färre avsägningar. Dessa faktorer 

påverkar organisationers konkurrenskraft på marknaden menar Todd & Binns (2003); 

Dunne& Teg (2007). WLB program och policys är viktig för att attrahera och behålla 

nyckelpersoner eftersom de bidrar till organisationers konkurrenskraft. Kavanagh (2006) 

förklarar hur förödande det är för organisationer att mista nyckelanställda då det både är 

tidskrävande och kapitalkrävande att hitta ersättare. Bourke (2010) uttrycker att  

forskning har visat att WLB program bidrar till anställdas välmående och till följd av detta har 

forskare kommit fram till att välmående bidrar till ett positivt förhållande till engagemang och 

prestationer. WLB har med detta fått ta en större plats i strategiutformningen, det är viktigt att 
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förstå hur WLB binder ihop organisationers och de anställdas intressen för att på så sätt skapa 

positiva förhållanden mellan engagemang och prestationer.  

Balans mellan arbete och familj 

Forskning har visat att organisationer har lättare att möta motgångar då deras anställda 

upplever harmoni mellan arbete och privatliv (Haar, 2013). Organisationer är ute efter att 

uppnå de mål som sätts och de anställda vill uppnå mål både på arbetsplatsen men även uppnå 

en familjebalans. Kramar (2013) poängterar hur kontroll över familjeliv och arbetsliv bidrar 

till god förmåga till engagemang och prestation. Han betonar hur viktigt det är att ha ett 

välgrundat arbetsförhållande mellan anställda och chefer eftersom en sådan relation är en 

viktig hållbarhetsfaktor. 

2.3 Flexibla arbetsarrangemang (FAA) 

Introduktion 

Termen flexibla arbetsarrangemang hänvisar till alternativa arbetsmöjligheter som tillåter 

organisationens medlemmar att skräddarsy deras temporära arbetsdag. Exempel på dessa 

arrangemang är: flexibla arbetstimmar, flexibla arbetsplatser, ledighet för barn och 

äldreomsorg, olika scheman och även delad arbetsbörda (Greenberg & Landry, 2011). 

Flexibla arbetsarrangemang används som ett verktyg av organisationer för att skapa ett 

välmående hos de anställda, ett välmående som ska hjälpa kvinnor inte bara klara av arbete 

men även utvecklas. Den Dulk & Ruijter (2008) förklarar att organisationer upplever press av 

anställda att utforma hållbara program som ska hjälpa anställda och framför allt kvinnor att 

balansera arbete och familj.  Författarna menar vidare på att press från lagstiftningar och 

omgivning har bidragit till att organisationer måste till viss mån utforma flexibla 

arbetsarrangemang.  

Flexibla arbetsarrangemang och konkurrenskraftighet  

Organisationer har allt fler anledningar att vara flexibla eftersom marknaden har blivit allt mer 

volatil. De nya förutsättningarna påverkar även de anställda, allt större krav på tillgänglighet 

och prestationer har blivit viktigare. För att anställda ska möta dessa nya krav krävs 

flexibilitet. Stavrou (2005) förklarar att allt fler organisationer implementerar flexibla 

arbetsformer för att skapa en mix av anställda så att de kan bidra till bättre produktivitet. Todd 

& Binns (2013) har kommit fram till att man kan bli konkurrenskraftig genom att anställda 

upplever ett välmående och kontroll över att fatta egna beslut i arbetet. 
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Effekten av FAA  

Christensen (2013) menar att flexibla arbetsarrangemang har signifikanta inflytanden på 

människors liv. Författaren menar att arrangemangen ger kvinnliga anställda kontroll över 

deras vardag vilket resulterar i en positiv effekt på deras familjeliv. Giannikis & Mihail 

(2011) betonar att kvinnors behov av flexibla arrangemang är mycket mer efterfrågade till 

skillnad från män. Studier visar att kvinnor upplever dessa arrangemang som positiva då de 

finner mer tid åt familj.  Män förknippar dock dessa arrangemang till kostnader, både för 

företag och dem själva. Författarna förklarar vidare att fördelarna för kvinnor är förutom 

förmågan att balansera familj och arbete,  en minskad arbetsrelaterad stress. Detta gynnar 

organisationer då färre kvinnor sjukskriver sig eller lämnar arbetsplatsen. Förbättrad 

arbetsmoral, engagemang och prestationer har visat sig ligga i ett positivt förhållande till 

dessa arrangemang menar Stavrou (2005). 

Studier har visat att kvinnor som använder sig av arrangemangen och besitter kontroll över 

dessa har en märkbart bättre hälsa än kvinnor som inte har möjlighet till dessa arrangemang. 

Betydelsen av dessa arrangemang har dock visat sig skiljas åt mellan låginkomsttagare som 

upplever en starkare positiv effekt av arrangemangen än höginkomsttagare Christensen 

(2013). Dock menar Rafnsdóttir & Heijstra (2013) att många anställda känner ett behov av 

WLB inom professionella yrken då organisationen ställer högre krav på arbete och prestation. 

Stavrou (2005) betonar att användandet av flexibla arbetsarrangemang påverkas av 

organisationers struktur och hur väl arrangemangen är anpassade till organisationens 

strategiutformning. Olika arrangemang kommer att användas av olika kvinnor vid olika 

skeden i deras liv. Kvinnor är i större behov av användandet av flexibla timmar när barnen är 

små och behöver hämtas och lämnas på dagis/skola. Golden (2009)  hävdar att varje anställd 

måste variera mellan dessa då olika skeden i livet kräver olika flexibla arrangemang. Han 

antyder även att dessa arbetsarrangemang inte alltid fungerar likadant på alla då familjen till 

den anställda ställer krav på både henne och organisationen. Det är inte alltid en 

överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, familjens åsikter har stor påverkan i 

huruvida dessa arrangemang kommer att fungera (Golden, 2009) 
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Flexibla 
arbetstimma

r 

Flexibla 
arbetsplatser 

Ledighet för 
barn & 

äldreomsorg 

Delad 
arbetsbörda 

 

Problem med FAA 

Giannikis & Mihail (2011) belyser viktiga faktorer som kan orsaka problem för användandet 

av flexibla arbetsarrangemang.  De menar att Många kvinnor väljer att inte använda sig av 

flexibla arbetsarrangemang på grund av de inte upplever en tillgänglighet av arrangemangen, 

många kvinnor upplever att deras chanser för att bli befordrade minskar om de skulle använda 

sig av arrangemangen. Denna attityd grundas på att tillgänglighet på arbetsplats ofta ger en 

uppfattning om engagerad och presterande arbetare . Den Dulk & De Ruijter (2008) förklarar 

att anställda många gånger inte använder sig av arrangemangen på grund  av att anställda inte 

upplever någon tillgänglighet till arrangemangen. 

 

 

 

 

Figur 1.Egen konstruktion. En figur över de fyra mest vanligaste arrangemangen. 

 

2.4 Kvinnor och glastak 

 Wattisa, Standing & Yerkes (2012) anser att kvinnor upplever kraven från arbete och familj 

som svårt eftersom det är i allmänhet kvinnor som får ta ett större ansvar för hushålls och 

omsorgsarbete. Barnomsorg är en nyckel faktor till varför kvinnor idag är splittrade till att 

faktiskt göra karriär. Shaw, Andrey & Johnson (2011) menar att kvinnor har svårt att uppnå 

balans mellan arbete, familj och fritid. Frågan är inte bara viktigt i termer av kvinnors 

livskvalitet utan också när det gäller deras hälsa och välbefinnande. På grund av de roller och 

ansvar dem har hemma rapporterar kvinnor höga nivåer av stress ( Shaw, Andrey & Johnson, 

2011). 

Ezzedeen & Ritchey (2009) menar att kvinnor har så kallade ”glastak” som hindrar dem från 

att nå högre positioner, denna attityd är fördomsfull och hindrar många gånger kvinnors 

självförtroende och karriärmöjligheter. Dreher (2003) förklarar att begreppet ”glastak”  

uppstod då man förklarade organisationer med hierarkier . Man talade om högsta nivån och 

nivån precis under, vidare förklarar han att det existerar ett osynligt tak för kvinnor att nå upp 
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till den högsta nivån. Dreher (2003) förklarar att glastaket framkallar tre farhågor. Första: om 

längre nivå kvinnliga ledare uppfattar att möjligheterna att nå högre ledarpositioner är 

begränsade på grund av kön, så kommer det att minska deras motivation att konkurrera för att 

nå den nivån. För det andra så är man orolig över att bristen på diversifiering bland toppchefer 

kan leda till dåliga och kostsamma beslut. Sista farhågan är att under tillstramande 

marknadsförutsättningar, så kan könsbaserade barriärer reducera utbudet av talang och 

resurser.  Kvinnor kan bättre matcha demografiska karaktärer som är signifikant för ett visst 

kundsegment (Derher, 2003) 

Smith et al. (2011) skriver  att kvinnor idag är villiga att söka sig till allt mer flexibla 

arbetsformer som till exempel  att arbete hemifrån eller att arbeta deltid, eftersom sådana 

arbetsformer bedöms främja arbete och privatliv.  

Walsh (2012) menar i sin artikel att många kvinnor inte vill bli befordrade till högre poster i 

sina organisationer. De kvinnor som väljer att bli befordrade bestämmer sig många gånger 

också för att förbli barnlösa och satsa på karriären. 

2.5  Organisationskultur;  där stöd erbjuds och uppfattningar bildas 

Work-family kultur är definierad som ” delade antaganden, tron och värderingar till den 

graden en organisation stödjer värderingar av de anställdas arbete och familjeliv” (Major et al. 

2008). Författarna förklarar vidare att organisationskulturer som stödjer WLB producerar 

normer som respekterar de anställdas egen tid samt familjetid. Organisationer som aktivt 

stödjer användningen av WLB program utbildar chefer så att de är känsligare mot de 

anställdas familjebehov. 

Watts (2009) beskriver hur en work-life balans kultur såg ut innan forskare kom fram till 

vikten av att kunna balansera arbete och familj. Författaren menar att arbetet många gånger 

kom före familj och man därför hade en så kallad ”långa arbetsdagar kultur” där man visade 

hängivenhet genom att vara kvar på arbetet så länge än nödvändigt.   

Studier visar att anställda inte nödvändigtvis behöver uppleva att organisationer stödjer WLB 

bara för att de har WLB program (Jahn, Thompson & Kopelman, 2003).  

Haar & Roche, 2013; Major et al. (2008) beskriver att en hälsosam work-life balans kultur 

uppstår när anställda uppfattar organisationers stöd för WLB. Författarna menar att 

upplevelsen av en stödjande WLB kultur bidrar till en hälsosam arbetsmiljö där arbetare 

upplever en mindre stress. Den Dulk & Ruijter (2008) menar att den viktigaste aspekten på 

organisationskultur är stöd från ledningen när medarbetare ska försöka uppnå WLB. 
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Forskningen tyder på att ledningens stöd är avgörande när det gäller att utnyttja policys 

gällande flexibla arbetsarrangemang, eftersom det är upp till chefer att kommunicera, 

genomföra och hantera policyn i organisationer. Det är dock fortfarande vanligt att många 

chefer har en negativ inställning till WLB eftersom de inte är säkra på att utnyttjandet av 

program kommer att visa resultat (Eugenia, David, & Gabriel, 2012). Många chefer tar därför 

avstånd till frågan och på så sätt bildar ett gap mellan chefer och anställda gällande WLB.  

Leader – member exchange (LMX) & Perceived organizational family support (POFS) 

Organisationskulturen påverkar chefernas attityder gentemot WLB, det är denna attityd som 

kommer att avgöra om det kommer att finnas ett gap mellan chefer och de anställda. Major et 

al. (2008) diskuterar kring den mest bidragande faktorn till en hälsosam kultur, de anser att 

chef-arbetar relationen. De skriver om  ”leader-member  exchange” (LMX) och menar att 

utbytet av information mellan ledare och anställd påverkar anställdas uppfattning om 

kulturen. Författarna menar att en positiv relation mellan chefer och arbetare bidrar till öppna 

dialoger kring WLB.  

Ballinger, Lehman & Schoorman (2010) menar även att LMX är onekligen relevant då 

organisationer försöker behålla nyckelarbetare. Relationen mellan chef-anställd är därför 

viktigt för kunskapsgapet. Perceived organizational familje support (POFS) är en global 

konstruktion som drar ihop alla WLB policys och program som är erbjudna av en 

organisation, en helhet som ska bidra till ett budskap om organisationers intressen i att hjälpa 

anställda uppnå balans mellan arbete och familj (Jahn, Thompson & Kopelman, 2003).  Man 

vill alltså mäta anställdas uppfattning om organisationers stöd av WLB. Författarna delar in 

WLB stödet i tre kategorier. 

Instrumental: kan inkludera ledighetsprogram, finansiella hjälpmedel för barnomsorg och 

flexibla scheman.  

Informell support: kan inkludera resurser och kommunikation mellan chef – anställd om WLB 

program 

Emotionell: kan inkludera godkännande/acceptans av de anställdas familjerelaterade behov. 

Vidal, Leiva & Navarro (2012) menar att forskning kring relationen mellan ledningen och de 

anställda har blivit allt mer populär de senaste åren.  Forskningen visar att i organisationer 

förekommer det olika uppfattningar mellan ledningen och de anställda om vilka WLB 

metoder som erbjuds.  

Samma författare argumenterar för att existensen av de olika uppfattningarna är oftast orsakad 
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av kunskapsgapet mellan ledningen och de anställda. För att undvika detta kunskapsgap 

behövs det ett informationssystem som generar tydlig information om vilka olika WLB 

metoder som erbjuds (Vidal, Leiva & Navarro 2012). I annat fall kommer de anställda vara 

omedvetna om vad som erbjuds och därmed underskatta deras existens.  

I samma artikel tas det upp tre faktorer som de olika uppfattningarna i organisationen orsakas 

av (Vidal, Leiva & Navarro, 2012).   

1. Det erbjuds inte lika mycket WLB metoder för alla individer. Därför uppstår det ett 

kunskapsgap mellan tillgänglighet och upplevd tillgänglighet bland anställda.  

2. Chefer implementerar WLB metoder men stödjer sedan inte deras användning. När 

företaget inte stödjer användningen av de WLB metoder som finns, då är det troligt att 

företaget inte kommunicerar med sina anställda om det. 

3. Anställda kommer söka kunskap om de WLB metoder som finns tillgängliga när de är 

intresserade av att använda dem. Till exempel kommer anställda med barn i större 

utsträckning vilja söka kunskap om vad för sorts barnomsorg som erbjuds i organisationen.  

2.6 Kvinnor och kontext 

Jämställdhet  

I jämställda familjer så kan man anta att män och kvinnor prioriterar arbete och familjeansvar 

likadant. Studier har dock visat att det finns könsskillnader i arbets - och familjeprioriteringar, 

det har visat sig att kvinnor har fått ge upp arbets- och utvecklingsmöjligheter till skillnad från 

män. Hur män och kvinnor prioriterar arbete och familjeansvar påverkas mer av traditionalism 

än jämställdhet (Maume, 2006). Traditionellt har kvinnor i ett förhållande tagit större ansvar 

över hushållsarbete, detta har förändrats i takt med att allt fler kvinnor arbetar längre och fler 

dagar. Hushållsarbete syftar till att hålla ett hem rent, dvs städning, strykning och matlagning. 

De senaste decennierna har synen på rollerna förändrats i takt med nya trender, detta har 

därmed fått en påverkan på vad som anses vara kvinnogöra. Allt fler män spenderar fler 

timmar på hushållsgöra, dock varierar detta bland män beroende på deras utbildning och 

professionella yrke. Bianchi, et al. (2000) menar att utbildade och eftertraktade män inom 

deras yrke kommer att spendera mindre tid på hushållsarbete, detta till skillnad från kvinnor 

som på grund av en symbolisk bild på könsroller förlikar sig med att utföra hushållsarbete. 

Bianchi, et al (2000) menar även att det existerar en skillnad i antal spenderade timmar på 

hushållsarbete på gifta eller ogifta kvinnor, och ingen skillnad alls över respektive män.  
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Maume (2006) förklarar att kvinnor som fått barn reducerar arbetstimmar för att ta hand om 

hushåll och barn i kontrast till nyblivna pappor som arbetare längre timmar.  

Socialt stöd 

Socialt stöd kan definieras som en social nätvärksstruktur som inkluderar tillgänglighet och 

kvalité av sociala förhållanden, dessa består av hjälp, emotionell hållbarhet eller information 

som kan påverka hälsobeteende (Blach & Aluja, 2012). Kvinnor som erbjuds möjligheter att 

utvecklas inom karriären måste även stöttas, både av organisationen men även av den sociala 

omgivningen. Ezzedeen & Ritchey (2009) menar att sociala och familjefaktorer gör det 

svårare för gifta kvinnor att avancera på grund av attityder kring könsroller.  

Många kvinnor förväntas  av både partner och den sociala omgivningen gå ner i tid, ta 

ledighet för barnomsorg och även ta ansvar över hushållssysslorna. Ezzedeen & Ritchey 

(2009) menar vidare att kvinnor som lyckats nå VD positioner förlitar sig på partners stöd, 

både när det gäller karriärutveckling men även omsorg av barn och hushåll. Författarna 

påpekar även att föräldrarna har varit nyckelpersoner för de kvinnor som uppnått VD position. 

De menar att kvinnor som lyckats sköta både familj och arbete blev i tidig ålder uppmuntrade 

att uppnå akademiska ambitioner. Ambitioner som aldrig blev ifrågasatta.  

Faktorer som hindrar utvecklingsmöjligheter   

En av de mest väldokumenterade upptäckterna inom samhällsvetenskap är kvinnors 

socioekonomiska nackdelar i förhållande till män. Detta beror delvis på grund av 

könsbaserade sociala roller. Många kvinnor väljer att ta en timeout eller arbeta deltid för att ta 

hand som sina familjer, detta leder till skillnad från män att de går miste om erfarenheter och 

lägre inkomst och sämre karriärutvecklingar över deras livstid (Carr, 2002). 

 Maume (2006) förklarar att kvinnor arbetsrestriktioner ökar när de hade yngre barn, och 

ökade med en utbildad partner med långa arbetsdagar som innefattade en titel som chef. 

Författaren kom fram till att kvinnor anpassar deras arbete utefter deras partners karaktär och 

barnens behov.  

En annan faktor som kan hindra kvinnor att utvecklas inom karriären beror på deras egna 

preferenser om arbete och familj. Teorin om preferenser är en teori som förklarar kvinnors val 

mellan arbete och familjearbete i ett modernt samhälle. Hakim (2002) förklarar att forskning 

har visat att först när genuina möjligheter för utveckling erbjuds så väljer kvinnor mellan tre 

olika livsstilar.  



22 
 

Tre livsstilar 

Den anpassningsbara kvinnan: föredrar att kombinera arbete och familjen utan att prioritera 

den ena över den andra, de vill njuta av båda världarna.  

Den arbetscentrerade kvinnan: som är en minoritet, är tävlingsinriktad både när det gäller 

karriär men även sport och politik. 

Den hemcentrerade kvinnan: som också är en minoritet, föredrar att prioritera familjen före 

arbete efter att de gift sig. De är mer troliga att skaffa större familj och de föredrar obetalt 

arbete, endast betalt vid svåra ekonomiska tider.  
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Figur 2: Hakim (2002:436) Figuren klargör de olika karaktärsdrag över tre olika livsstilar 

för kvinnor.  
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2.7  State-of-the-art 

Enligt Philipson (2013) så kan man använda sig av state of the art för att utvärdera 

vetenskapliga artiklar och därmed undersöka hur starka teorierna är. Syftet med state of the art 

är att man som författare/forskare ska vara medveten om valda teoriers framfart i den 

vetenskapliga artikel världen. Vi vill alltså undersöka hur utforskade dessa teorier är för att 

förstå hur långt man har kommit inom forskningen för ett specifikt fenomen.  

Författaren har valt att utvärdera artiklar utifrån matrisen som förklaras nedan. För att 

utvärdera en artikel inom vetenskapsvärlden så behöver man undersöka validiteten för den 

artikeln, dvs.  man vill undersöka hur många andra författare som har använt sig av den 

specifika artikeln och använd den till en egna empiriska forskning.  

T ex; om en artikel har mellan 0-100 citeringar och begränsad validitet så är teorin bedömd 

som en ”Proposed theory” En artikel med mellan 200-300 citeringar och lätt validitet är 

bedömd som en ”Emerging theory” Den sista innefattar mer än 500 citeringar och är väl 

validerad, denna teori kan vara bedömd som en ”Dominating theory”.  

Fenomen 
X 

Reference Citations Validity Strenght in the 
theories 

 
Sub-theory 

 

X >500 Well validated Dominating 

X 200-300 Some validation Emerging 

X <100 Limited validation Proposed new 
theory 

Theory is evaluated  in total judged strength 

 

Figur nr 3. Hansen & Jonsson, (2013) 
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Phenomenon 
Human Resource 

management 

Reference 
 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 
 
Mänskliga resurser 
 
 

 

- - Well valiadted Dominating 

- - Some validation Emerging 
Islam & Siengtha,         

( 2010) 

 

Kramar (2013) 

 

Townsend & Lee 

(2010) 

 

Kam & Ding (2010) 
 

5  
 
0 
 
0 
 
6 

 
 
 

Limited validation 

 
 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

 
 

Work-life balance 

Premeaux, et al 

(2007) 

Vidal, et al  2012 

Todd & Binns (2003) 

 Dunne& Teg (2007). 

Kavanagh (2006 

 

92 
2 
3 
6 
1 

 
 
 

Limited validation 

 
 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

Förändringar i 
arbetsbeteende 

Golden, (2009) 

Bourke (2010) 

Haar,( 2013) 

 

12 
41 
1 

 
Limited validation 

 
Proposed 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 

Figur nr 4. Egen modell över state of the art 

Human Resource Management: Under detta fenomen diskuterar författarna kring 

definitionen av HRM och vidare dess betydelse för organisationer idag. Globaliseringen har 

bidragit till att inställningen till människan som resurs har fått genomgå positiva förändringar, 

där organisationer idag är mer måna om de anställdas välmående. Work-life balance kommer 

från HRMs strategiplaneringar, detta innebär att organisationer försöker anpassa vissa 

program och policys som ska gynna både män men främst kvinnor i deras förmåga att 

balansera arbete och familj, för att på detta sätt minska antal sjukskrivningar och 

stressrelaterade familjeproblem. Författarna tar under detta begrepp  upp historian bakom 

kvinnors förmåga att balansera arbete och familj, men de tar även upp hur kvinnor idag kan 

balansera arbete och familj. Som vi kan se så är detta fenomen relativt nytt då den utvärderas 

som ”proposed new theory”, det är de senaste två decennierna som detta fenomen har 
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uppmärksammas. Idag anser man att work-life balance har betydelse för både organisationer 

och de kvinnliga anställda, dock är det många faktorer som påverkar användningen av 

program och policys. 

Phenomenon 
Flexibla 

arbetsarrangemang 

Reference 
 

 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 

Flexibla 
arbetsarrangemang 

definition 

- - Well valiadted Dominating 
 Blair-Loy & 

Wharton, (2002) 

 

 
246 

Some validation Emerging 

Greenberg & Landry, 

(2011) 

 

Den Dulk & Ruijter, 

(2008) 

 

Stavrou,  (2005) 

 

 

 

5 
 
19 
 
49 
 

 
 

Limited validation 

 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory & Emerging 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

Behov av flexibla 
arbetsarrangemang 

Todd& Binns (2013) 

Giannikis & Mihail 

(2011) 

Rafnsdóttir & Heijstra 

(2013)  
Golden (2009)   

3 
3 
3 
 
12 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 

Figur nr 5. Egen modell över state of the art 

Flexibla arbetsarrangemang: Detta fenomen är en åtgärd till work-life balance. Författarna 

under detta fenomen förklarar historian och behovet av användningen av dessa arrangemang. 

Många av författarna drar slutsatser om skillnader mellan män och kvinnor i deras empiriska 

studier vid användandet av arrangemangen. Vi har dock endast valt att använda oss av 

informationen som beskriver kvinnors behov och resultat av användningen av dessa. Precis 

som det tidigare fenomenet så utvärderas även denna till en ”proposed new theory”. Detta 

innebär att detta fenomen är aktuellt idag och att det på senare tid  forskas inom detta 

fenomen.  
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Phenomenon 
Organisatorisk 

kontext 

Reference 
 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 
 

Work-life balance 
kultur 

- - Well valiadted Dominating 

- - Some validation Emerging 
Major et al 2008 

 

Watts (2009) 

 

Jahn, et al (2003). 

 

 Haar, (2013) 

 

Den Dulk & Ruijter 

(2008) 

59 
88 
 
59 
1 
19 

 
 
 

Limited validation 

 
 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

 
Organisatoriskt stöd 

 Major et al (2008) 

Ballinger, et al (2010) 

Jahn, et al (2003) 

Vidal, et al (2012) 

59 
19 
59 
2 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 

Figur nr 6. Egen modell över state of the art 

Organisatorisk kontext: Detta fenomen är det viktigaste för huruvida flexibla 

arbetsarrangemang kommer att bidra till en bättre arbets och livsbalans för kvinnor. 

Författarna inom work-life balance kultur diskuterar betydelsen av en WLB kultur och hur 

denna kan påverka användandet av FAA. Författarna skriver mycket om öppenhet och 

förståelse för familjerelaterade problem men de menar framför allt om det organisatoriska 

stödet för användningen av FAA. Några av författarna menar att utan rätt organisatorsikt stöd 

från chefer och kollegor kan det få en negativ effekt på användandet och uppfattningen om 

dessa arrangemangen. Vi kan se att det finns fler citeringar under denna teori, detta kan bero 

på att organisatorisk kultur är en mer etablerad teori. Dock använder vi oss av teorier om 

WLB kultur som orsakar att antal citeringar är mindre än om vi hade sökt på endast 

organisatorisk kultur.  
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Phenomenon 
Karriärutveckling 

Reference 
 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 

Glastak 
 
 

- - Well valiadted Dominating 

- - Some validation Emerging 
Wattisa, et al (2012) 

Shaw, et al (2011) 

Ezzedeen & Ritchey 

(2009) 

Dreher (2003) 

2 
17 
6 
72 

 
 

Limited validation 

 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

 
Möjligheter 

 Smith, et al (201) 

Walsh,  (2012) 
 

5 
3 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 

Figur nr 7. Egen modell över state of the art 

Karriärutveckling: Författarna diskuterar potentiella karriärmöjligheter för kvinnor om de 

har en god förmåga att använda sig av flexibla arbetsarrangemang. Under fenomenet 

karriärutveckling diskuterar även författarna hinder för kvinnor som kan orsakas av det så 

kallade glastaket. Vidare kan man se att möjligheter är i ett positivt förhållande mellan 

glastaket och kärriärutvecklingen. Några av författarna diskuterar kring viktiga faktorer som 

bidrar till att kvinnor har större chans att utvecklas om önskan om något sådant finns.  
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Phenomenon 
Kvinnor och kontext 

Reference 
 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 

Jämställdhet 
 
 

Bianchi, et al (2000) 1134 Well valiadted Dominating 

- - Some validation Emerging 

 

Maume, (2006) 
 

 
91 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 Hakim, (2002) 

 
282 Some validation Emerging 

 
Socialt stöd 

Blach & Aluja (2012) 

Ezzedeen & Ritchey 

(2009) 

Carr,( 2002) 

 

2 
17 
58 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 

Figur nr 8. Egen modell över state of the art 

Kvinnor och kontext: Precis som betydelsen av organisatorisk kontext har för användningen 

av flexibla arbetsarrangemang så har även kvinnor kontext samma starka betydelse för 

användningen. Författarna diskuterar  under det samhällsekonomiska ämnet som diskuterats 

länge, nämligen jämställdhet. Författarna förklarar utvecklingen och trender av könsroller och 

hur dessa påverkar kvinnor och deras möjligheter till att spendera mer tid på arbetsuppgifter. 

Vidare diskuteras det om en annan viktig faktor som kan komma att avgöra hur FAA kommer 

att fungera, nämligen det sociala stödet. Författarna redogör mycket om att synen på rollerna 

kan sätta stopp för kvinnors vilja att utvecklas inom arbetet, vidare diskuterar de vilka 

konsekvenser detta kan få både för samhället, organisationen och för deras privatliv.  

 

 

 

 

 

 

Phenomenon 
Human Resource 

management 

Reference 
 

Citations Validity Strength in the 
theories 
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 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

Behov av flexibla 
arbetsarrangemang 

Todd& Binns (2013) 

Giannikis & Mihail 

(2011) 

Rafnsdóttir & Heijstra 

(2013)  

3 
3 
3 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

 
 
 
 
Mänskliga resurser 

- - Well valiadted Dominating 

- - Some validation Emerging 
Islam & Siengtha,         

( 2010) 

 

Kramar (2013) 

 

Townsend & Lee 

(2010) 

 

Kam & Ding (2010) 
 

5  
 
0 
 
0 
 
6 

 
 
 

Limited validation 

 
 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

 
 

Work-life balance 

Premeaux, et al 

(2007) 

Vidal, et al  2012 

Todd & Binns (2003) 

 Dunne& Teg (2007). 

Kavanagh (2006 

 

92 
2 
3 
6 
1 

 
 
 

Limited validation 

 
 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

Förändringar i 
arbetsbeteende 

Golden, (2009) 

Bourke (2010) 

Haar,( 2013) 

 

12 
41 
1 

 
Limited validation 

 
Proposed 

Utvärderas som: Proposed new theory 

Phenomenon 
Flexibla 

arbetsarrangemang 

Reference 
 

 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 

Flexibla 
arbetsarrangemang 

definition 

- - Well valiadted Dominating 
 Blair-Loy & 

Wharton, (2002) 

 

 
246 

Some validation Emerging 

Greenberg & Landry, 

(201) 

 

Den Dulk & Ruijter, 

(2008) 

 

Stavrou,  (2005) 

 

 

 

5 
 
19 
 
49 
 

 
 

Limited validation 

 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory & Emerging 
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Golden (2009)    
12 

Utvärderas som: Proposed new theory 

Phenomenon 
Organisatorisk 

kontext 

Reference 
 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 
 

Work-life balance 
kultur 

- - Well valiadted Dominating 

- - Some validation Emerging 
Major et al 2008 

 

Watts (2009) 

 

Jahn, et al (2003). 

 

 Haar, (2013) 

 

Den Dulk & Ruijter 

(2008) 

59 
88 
 
59 
1 
19 

 
 
 

Limited validation 

 
 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

 
Organisatoriskt stöd 

 Major et al (2008) 

Ballinger, et al (2010) 

Jahn, et al (2003) 

Vidal, et al (2012) 

59 
19 
59 
2 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

Phenomenon 
Karriärutveckling 

Reference 
 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 

Glastak 
 
 

- - Well valiadted Dominating 

- - Some validation Emerging 
Wattisa, et al (2012) 

Shaw, et al (2011) 

Ezzedeen & Ritchey 

(2009) 

Dreher (2003) 

2 
17 
6 
72 

 
 

Limited validation 

 
 

Proposed new 
theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 - - Some validation Emerging 

 
Möjligheter 

 Smith, et al (201) 

Walsh,  (2012) 
 

5 
3 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 
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Phenomenon 
Kvinnor och kontext 

Reference 
 

Citations Validity Strength in the 
theories 

 
 
 

Jämställdhet 
 
 

Bianchi, et al (2000) 1134 Well valiadted Dominating 

- - Some validation Emerging 
 

Maume, (2006) 
 

 
91 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 - - Well valiadted Dominating 

 Hakim, (2002) 

 
282 Some validation Emerging 

 
Socialt stöd 

Blach & Aluja (2012) 

Ezzedeen & Ritchey 

(2009) 

Carr,( 2002) 

 

2 
17 
58 

 
Limited validation 

 
Proposed new 

theory 

Utvärderas som: Proposed new theory 

 

Figur nr 9. Egen modell över sammanfattningen över hela state of the art 
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2.8 Forskningsfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur nr 10. Egen modell. Förklaring till forskningsfrågor. 

 

 

Modellen förklarar hur kontexten i kvinnors liv påverkas av organisationen och dess kontext. 

Dessa två  avgör tillsammans effekten av användandet av flexibla arbetsarrangemang. 

Modellen visar vidare att användandet av flexibla arbetsarrangemang kan resultera i att fler 

kvinnor utvecklas inom karriären.  

 

1. Undersöka om flexibla arbetsarrangemang är ett viktigt hjälpmedel för kvinnor att 

utvecklas inom karriären.  

2. Undersöka hur stödet från arbetsplats och den sociala omgivningen upplevs av kvinnor 

när det kommer till deras karriärsutveckling. 

 

Forskningsfråga 1: Under denna forskningsfråga vill vi undersöka förhållandet mellan 

flexibla arbetsarrangemang och utvecklingen inom karriären. Meningen är att belysa och 

förstå om flexibla arbetsarrangemang bidrar till att allt fler kvinnor väljer att utvecklas inom 

karriären. 

 

Forskningsfråga 2:  Här undersöker vi om stödet har betydelse för kvinnors 

karriärutveckling. Vi vill se likheter och skillnader på stödets betydelse mellan de som 

upplever ett bra stöd till de som upplever ett mindre bra stöd från omgivningen.  
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3. Metodkapitel 
 

I metodkapitlet redogör vi för vårt tillvägagångssätt för empirisk data. Vi kommer att förklara 

val av metod och hur det kommer att stärka vår studie. Vi redogöra också för val av 

population och urval.  

3.1 Forskningsansats 

Forskningen kan delas in olika ansatser. Dessa är induktiv, deduktiv och abduktiv metod som 

följs upp av kvantitativ och kvalitativ data.  

3.2 Induktiv, deduktiv och  abduktiv metod 

Teorell & Svensson (2007:49) menar att deduktiv metod är kännetecknande för matematiken, 

där man ur olika grundantaganden (axiom) härleder vissa konsekvenser (teorem). Dessa 

konsekvenser är alltid ”logiskt sanna” i den bemärkelsen att de med nödvändighet följer av 

grundantagandena. Den induktiva metoden bygger på att vid det vetenskapliga sökandet efter 

relationssatser börjar med observationer. Observerandet ska inte styras av någon förutfattad 

mening eller någon teori, utan vara teorineutrala (Hartman, 2004:151). Hartman (2004:162) 

menar att den  induktiva metoden förblir sårbar för kritik gällande hur observationer skall gå 

till och risken finns att vetenskapsmän formulerar fel slags teorier. Deduktivt resonemang 

innebär att vi ser verkligheten genom linserna i vår förförståelse, vilket gör att vi inte ser 

något annat än vad vi redan vet (Philipson, 2012) 

Philipson (2012) argumenterar för att i verkligheten måste all forskning vara abduktiv. 

Forskaren ska vara medveten om sin egen syn på världen men också vara öppen för att hitta 

det oväntade. I den abduktiva forskningen ser man inte bara på uppgifterna genom linserna på 

befintliga teorier, utan man försöker också hitta data från personer som är intressanta enligt 

befintliga teorier. Den abduktiva metoden är enligt Philipson (2012) mer forskningseffektiv . 

Utmaningen i denna metod är inte att ifrågasätta befintliga teorier, utan att istället identifiera 

vad som behöver förklaras.  

 

Denna studie är baserad på abduktiv forskning. Vi har valt den abduktiva forskningen 

eftersom vi under vår empiri insamling kommer vara öppna för att hitta det oväntade. Vårt 

mål med studien är att identifiera vad som behöver förklaras i befintliga teorier.  
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3.3 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Kvantitativ och kvalitativ är två forskningstraditioner (Teorell&Svensson, 2007:264). 

Teorell&Svensson (2007:10) menar att kvantitativ syftar till att blottlägga de generella 

lagbundenheter som förklarar människors tänkande och handlande. För att möjliggöra 

generaliseringar görs slumpmässiga urval av ett stort antal individer. Teorell&Svensson 

(2007) skriver också att kvantifierbar data produceras med hjälp av standardiserade 

frågeformulär med fasta svarsalternativ. Dessa analyseras och bearbetas sedan statistiskt. 

Resultaten presenteras i form av tabeller och figurer.  

Den kvalitativa undersökningen syftar till att förstå verkligheten ur människors egna 

perspektiv (Teorell&Svensson, 2007:11). Målet är att beskriva den mening individerna själva 

tillskriver sin tillvaro. Författarna menar att utgångspunkten är att varje fenomen måste 

betraktas utifrån sina unika förutsättningar och utan generaliserande ambitioner. Teorell& 

Svensson (2007) förklarar att i  den kvalitativa undersökningen använder man sig av 

djupintervjuer så att mjuk data kan genereras i form av texter. Resultaten återges i form av 

levandegörande berättelser av förlopp och processer.  

I denna studie kommer vi utgå från den kvalitativa undersökningen då vi anser att den är bäst 

lämpad för vårt syfte med studien. Vi fokuserar på att förstå och lyssna till kvinnorna i 

organisationerna och det är utifrån kvinnornas egna ord i våra intervjuer som vi grundar vår 

analys.  

3.4 Primär och sekundär data 

Christensen et al. (2010:91) skiljer på två olika datainsamlingar. Primär och sekundär data. 

Sekundär data är data som tidigare har samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang 

och med ett annat syfte än för den aktuellla undersökningen. Författarna skriver att sekundär 

data kan utgöras av extern information som finns i offentliga och kommersiella databanker 

eller av intern information som finns inom organisationen, såsom försäljningssiffror och 

kundinformation.  

I vår studie har vi valt att samla in ny information, dvs. primärdata. Christensen et al. (2010: 

103) skriver att den primära datan kan samlas in genom intervjuer, enkäter och observationer, 

fokusgrupper och experiment. Från våra intervjuer och observationer med  kvinnliga 

respondenter dvs.  den  primära data kommer vi få tillgång till viktig kunskap gällande om 

flexibla arbetsarrangemang är ett viktigt hjälpmedel för kvinnor att utvecklas inom karriären.  
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3.5 Forskningsstrategi 

De finns olika strategier för att samla in och analysera empirskt material. Varje strategi har 

sina för och nackdelar (Yin 2007:21). Enligt Yin (2007) kan man välja mellan fem olika 

strategier; experiment, survey, analys av källor, historisk studie och fallstudie.  

Strategi Typ av 

forskningsfråga 

Krävs det en kontroll 

av beetendet? 

Fokus på aktuella 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Survey Vilka, vad, var, hur, 

många, hur mycket? 

Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur, 

många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 Figur nr 11. Relevanta situationer för användning av olika forskningsstrategier (Yin 

2007:22) 

Vi har valt fallstudie som forskningsstrategi. Yin (2007:25) menar på att fallstudier är att 

föredra då man vill studera aktuella skeenden, men då relevanta beteeenden inte kan 

manipuleras. Författaren menar också att en fallstudie rymmer två empiriska belägg, direkt 

observation av de skeenden som studeras samt intervjuer med de personer som varit med om 

händelseförloppet. Både Yin (2007:4) och Andersen (1998:128) förklarar hur en fallstudie är 

den vanligaste undersökningsmetoden vid undersökning av en organisation.  Den används 

vanligtvis för att få en mer fördjupad förståelse av till exempel en arbetsplats.  En fallstudie är 

relevant för vårt arbete då vi vill få en fördjupad förståelse för om flexibla arbetsarrangemang 

är ett viktigt hjälpmedel för kvinnor att utvecklas inom karriären. 

3.6 Metoder för datainsamling 

Vi har valt att använda oss av intervjuer, observationer och insamlade dokument i vår 

fallstudie för att att samla in väsentlig data till vår empiri. Att kombinera olika metoder vid en 

undersökning kallas för triangulering (Christensen et al. 2010:59). 

Yin (2007:126) menar att varje resultat eller slutsats i en fallstudie är sannolikt mer 

övertygande och riktig om den grundar sig på olikartade informationskällor som avser att 

styrka varandra.  

3.6.1 Intervjuer 

Vi anser att intervjuer är lämpliga för vår studie då vi vill lyfta fram och identifiera de 

bakomliggande orsakerna till våra kvinnliga resopondenters syn på hurvida flexibla 

arbetsarrangemang är ett viktigt hjälpmedel för dem att utvecklas inom karriären. En 

intervjuundersökning är lämplig att genomföra när man har ett explorativt eller förklarande 
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syfte (Christensen et al. 2010:170). En intervju kan skilja sig mycket från en till en annan. 

Oftast skiljer man mellan strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

(Christensen et al. 2010:169). Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer då vi 

använder en lista på teman och frågor som skall beröras under intervjun, en så kallad 

intervjuguide. Vid semi- strukturerade intervjuer kommer vi också ha möjlighet att ställa 

följdfrågor så respondenterna får möjligheten att förklara, förtydliga och utveckla sina svar 

(Teorell & Svensson, 2007:89) 

3.6.2 Telefonintervjuer 

I de fall respondenter inte hade möjlighet att stämma träff med oss valde vi att istället göra 

intervjuer per telefon. En telefonintervju tog tidsmässigligt lika lång tid att utföra som de 

intervjuer där alla var närvarande, vi upplevde även att svarsfrekvensen var hög. Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2001: 85) menar att nackdelen med telefonintervju kan vara att det inte 

går att ställa allt för komplicerade frågor, man kan inte visa bilder eller skalor och det kan 

vara svårt att ställa känsliga frågor. Vi upplevde inte att vi fick sämre empirisk data genom 

telefonintervjuer. Vid en telefonintervju ställer man inte lika många följdfrågor och 

respondenten väljer att hålla sig koncist med svaren. Detta kan resultera i att man inte får lika 

uttömande svar som vid en besöksintervju.  

3.6.3 Observationer 

Vi valde att kombinera våra intervjuer med att genomföra en öppen, deltagande observation. 

Denna sorts observation innebär att alla deltagare är medvetna om att en undersökning pågår 

och att det är observerade (Christensen et al. 2010:198).  

3.7 Population och urval 

Population 

Det finns två huvudgrenar utifrån vilka urval kan göras- sannolikhetsurval eller icke- 

sannolikhetsurval (Christensen et al., 2010:114). Sannolikhetsurval innebär att varje enhet 

väljs slumpmässigt och har en känd sannolikhet att komma med i urvalet. Icke- 

sannolikhetsurval innebär att samtliga enheter i populationen inte har en känd chans att 

komma med i urvalet (Christensen et al., 2010:129).  

Vi har i vår studie använts oss utav sannolikhetsurvalsmetoden stratifierat urval. Christensen 

et al. (2010:117) definierar stratifierat urval som en variant av slumpmässigt urval där 

populationen delas in i två eller flera grupper- strata- beroende på vilka olika egenskaper 

enheterna har. Anledningen till att vi har valt denna urvalsmetod är för att vi anser att en viss 



38 
 

egenskap hos enheterna i populationen påverkar resultatet.  Vi har i vår studie valt dela in 

populationen  utifrån könstillhörighet.   

 

Kontrollvariablar 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt för kvinnor att använda 

sig av flexibla arbetsarrangemang och hur användandet påverkar deras karriärutveckling. För 

att på bästa sätt svara upp till syftet  så var det viktigt att våra respondenter var kvinnor, att 

dem hade någon form av anställning och att dem av organisationen  tilläts arbeta flexibelt. För 

att kontrollera detta använde vi oss utav tre olika kontrollfrågor som skulle hjälpa oss utesluta 

respondenter som inte passar in i vår studie.  

 

Kontrollfrågor Syfte 

Är du kvinna?  Ta reda på om respondenten är kvinna.  

 

Har du någon form av anställning? Ta reda på om respondenten har någon form 

av anställning. 

 

Finns det möjlighet att arbeta flexibelt? Ta reda på om respondenten tillåts arbeta 

flexibelt. 

 

Urval 

Vårt empiriska urval gjorde vi genom att besluta oss för att vända oss till 19 olika kvinnliga 

lärare och forskare inom olika organisationer . Våra respondenter kontaktades via mail.   

Vi valde att avgränsa oss till bara kvinnor eftersom vi anser att det är främst problematiskt för 

kvinnor att balansera arbete och familjeliv. Anledningen till att vi valde lärare och forskare 

var för att dem arbetar inom yrken där möjligheten till flexibilitet finns. Lärare och forskare 

kan tills viss del jobba med sina arbetsuppgifter på andra platser än arbetsplatsen och vi anser 

därför att det finns utrymme för flexibilitet. Platsbundna arbeten för dessa yrken är främst 

undervisningstimmar och möten. 

Vi menar också att kvinnliga lärare och forskare är i behov av flexibilitet då arbetsbördan är 

så stor att arbetstimmarna många gånger överstiger 40 timmar/vecka. Vidare anser vi att både 

lärare och forskare tillhör yrken där arbetet sker hemifrån på grund av att  arbetet inte hinns 

med på jobbet under arbetstimmarna och  på grund av  bättre koncentration hemifrån. Precis 

som många andra yrken påverkas kvalitén på deras arbeten av faktorer som orsakar stress. Vi 

anser därmed att ovannämnda anledningar bidrar till att kvinnor får svårt att urskilja arbets 

och familjeliv och på det sättet även svårt att balansera dessa två. Grundskole- och 

Fig nr 12. Egen modell. Våra kontrollfrågor 
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gymnasielärare har på senare tid fått fler ansvarsområden. Det ställs högre krav på lärare när 

det kommer till det administrativa samt uppföljning av betyg och omdömen till elever. Lärare 

tvingas ta med jobb hem efter arbetstid för att hinna med. De lärare vi har valt att intervjua 

jobbar 45h/vecka, av dessa timmar är lärarna platsbundna 37.5/vecka (RAM-timmar). Endast 

7.5h är så kallade fötroende timmar och dessa timmar får lärarna själva styra över. Även 

forskare har en stor arbetsbörda då många forskare vid sidan om sin forskning också 

undervisar.  
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3.9 En översikt över metodvalen  

 

 

 

 

 

Figur nr 13. Egen modell. En översikt över metodvalen 
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4.Operationalisering 

 

Byrman & Bell (2011:163) menar att en operationalisering är en process som innefattar 

utformning av begrepp .  Man beskriver alltså tillvägagångssätt som kommer till användning 

av mätning av ett begrepp. Vi kommer att redogöra relevanta begrepp som vi sedan utformar 

semistrukturerade intervjufrågor till. Bryman & Bell, (2011:474-478) menar att 

semistrukturerad intervju ger utrum för anpassning av frågor som dyker upp under intervjun.  

 

Organisatorisk kontext- stödjande 

1) I vilket utsträckning tycker du att följande påstående stämmer på din arbetsplats: 

Anser du att för att bli tagen seriöst i den här organisationen så måste anställda 

arbeta långa dagar och alltid vara tillgängliga? 

Meningen med denna fråga är att undersöka om specifika sociala normer för branschen kan 

påverka användandet av flexibla arbetsarrangemang och dess påverkan på möjligheterna 

att utvecklas inom karriären. Josje et al. (2007) menar att det finns en stark koppling 

mellan beteende och uppfattade sociala normer, de menar att människor mest troligt beter 

sig på ett specifikt sätt om de upplever att det är godkänt och tolererbart av andra inom 

samma kontext.   

2) Hur bekväm är du med att diskutera ditt privatliv med dina kollegor? 

Här vill vi få fram om kollegor, både män och kvinnor är stödjande när det gäller familjeliv. 

Detta anser vi kan ha en effekt på attityden gentemot flexibla arbetsarrangemang och kvinnors 

motivation av att använda flexibla arbetsarrangemang. Ezzedeen & Ritchey (2009) förklarar 

att kvinnor som uppmuntras och får förståelse från kollegor, tar hjälp av flexibla 

arbetsarrangemang för att balansera arbete och familjeliv.  
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3) Anser du att cheferna i denna organisation generellt tar hänsyn till de anställdas 

privatliv? 

Meningen med denna fråga är att belysa hur viktig effekten av stödjande från chefer är. 

Stödjandet bidrar till att kvinnor uppmuntras till att utvecklas inom karriären samtidigt som de 

inte upplever en negativ effekt på familjelivet. Chefer och mentorers roller är kritiska för 

kvinnor och deras stöd i karriärsutveckling. Vidal, Leiva & Navarro (2011) menar att 

anställda som stöttas och erbjuds flexibla arbetsarrangemang upplever en positiv påverkan på 

organisationen genom ökat engagemang och prestation. Bristen på tillgängligheten av flexibla 

arbetsarrangemang och stödjande upplevs med motsatt effekt.  

Kvinnor och kontext 

4) Har du funderat på vad du har för värdesystem, dvs har du tänkt på vad som ger dig 

balans i livet och vad du strävar efter när det kommer till arbete och familjeliv? 

Denna fråga ska ge svar på om kvinnor motiveras av deras egna värdesystem. Vi vill få fram 

om kvinnor anser att det är viktigt att ha en balans mellan arbete och familjeliv och om detta 

motiverar dem att använda flexibla arbetsarrangemang.  Ezzedeen & Ritchey (2009) menar att 

kvinnor som lyckats nå VD positioner och samtidigt som de lyckats balansera familjeliv, 

väljer att inte välja mellan arbete och familj. 

5) Har du stödjande människor i din omgivning, mer specifikt en stödjande partner? 

Meningen men denna fråga är att förstå om en livspartner eller den sociala omgivningen kan 

påverka kvinnor val till att använda sig av flexibla arbetsarrangemang och om det fungerar.  

Vidal, Leiva & Navarro (2011)  menar att könsroller ändras i takt med ett mer jämställt 

samhälle, detta innebär att män idag fokuserar mer på barn och hushåll och att kvinnor är mer 

intresserade av att utbildning och professionella yrken för att uppnå självförverkligande. 

Författarna menar vidare att den traditionella synen kan göra det svårt för kvinnor att 

balansera arbete och familjeliv. 
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Flexibla arbetsarrangemang 

6) Använder du dig av flexibla arbetsarrangemang?  

Om ja, hur använder du dig av dom?  

Om nej, varför inte? 

Denna fråga ska ge svar på om kvinnor använder sig av  flexibla arbetsarrangemang samt hur 

dessa påverkar deras förmåga att balansera arbete och familj. Flertalet studier visar på att 

flexibla arbetsarrangemang hjälper människor att hitta balans mellan arbete och familj. Den 

Dulk et al. (2013) menar att flexibla arbetsarrangemang har blivit allt mer uppmärksammade 

och organisationer känner en press från allmänheten att utforma flexibla arbetsarrangemang. 

Detta har kommit som en följd av att allt fler kvinnor utbildar sig inom professionella yrken. 

Rafnsdóttir & Heijstra (2013) menar att många anställda känner ett behov av flexibla 

arbetsarrangemang inom professionella yrken då organisationen ställer högre krav på arbete 

och prestation.  

7) Uppmuntras du till att använda dig av flexibla arbetsarrangemang inom 

organisationen? 

Vi vill även undersöka om kvinnor uppmuntras till användandet av FAA inom organisationen 

och om dem tycker det är bra eller dåligt. Studier har visat att anställda inte nödvändigtvis 

behöver uppleva att organisationer stödjer FAA bara för att de har skrivna FAA policys (Jahn, 

Thompson & Kopelman 2003). Dulk & Ruijter (2008) menar att ledningens stöd är avgörande 

när det gäller att utnyttja policys gällande flexibelt arbetsarrangemang, eftersom det är upp till 

chefer att kommunicera, genomföra och hantera policyn i organisationer. Denna fråga 

kommer hjälpa oss att få insikt om hur öppen och stödjande ledningen är med de FAA policys 

som erbjuds.  

8) Anser du användandet av flexibla arbetsarrangemang bidrar till mer tid åt att sköta 

hushåll/ socialt liv/ familjeliv? 

 

Syftet med denna fråga är att undersöka om flexibla arbetsarrangemang underlättar kvinnors 

förmåga att prestera på arbetet och samtidigt hantera hushållet, sociala livet och familjelivet. 

Denna fråga kommer att hjälpa oss förstå effekten på kvinnors av användande av FAA. 

Russell, O’Connel & MacGinnity (2009) menar att användandet av flexibla 
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arbetsarrangemang har visat sig minska stressen över kvinnors ansvar att ta hand om hushållet 

och med det bidragit till att kvinnor lättare kan balansera arbete och familjeliv.  

Karriärutveckling 

9) Anser du att flexibla arbetsarrangemang har hjälpt dig att utvecklas inom 

karriären? 

Om ja/nej, 

Varför? 

Denna fråga syftar till att ta reda på om flexibla arbetsarrangemang hjälper kvinnor i 

karriärsutvecklingen. Vi vill undersöka om familjerelaterade faktorer påverkar kvinnors beslut 

till att inte utvecklas eller om bristande stöd av organisationen påverkar beslutet att ta längre 

steg i karriären. Dreher (2003) och Watts (2009) menar att kvinnor många gånger hindras till 

att gå vidare i karriären på grund av otillgängligt organisatoriskt stöd för familjerelaterade 

problem. Bristen på flexibla arbetsarrangemang kan leda till att kvinnor upplever att de inte 

kan klara av fler ansvarsområden och därför inte strävar efter det ( Galeaa, Houkesa &De 

Rijk, 2013). 

10) Anser du att du hindras av att utvecklas inom karriären på grund av familjeansvar? 

Om ja/nej,  

Varför? 

Wattisa, Standing & Yerkes (2012) menar att kvinnor upplever kraven från arbete och familj 

som svåra att hantera eftersom det är generellt kvinnor som får ta ett större ansvar för hushålls 

och omsorgsarbete. Synen på traditionella könsroller kan hindra kvinnor i att utvecklas inom 

karriären om det inte existerar ett delat ansvar för hushåll. Denna faktor påverkar kvinnors 

förmåga att balansera arbete och familj till det negativa (Premeaux, Adkins & Mossholder 

2007).  Detta kan styrkas med Shaw, Andrey & Johnson (2011) då de förklarar att kvinnor har 

svårt att uppnå balans mellan arbete, familj och fritid på grund av de ansvar som de har 

hemma för hushålls och omsorgsarbete.   
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5. Analysmetod av kvalitativ data 
 

Enligt Byrman & Bell (2011:522) så använder man sig av analysmetoder för att studera olika 

scheman mellan olika teorier för att hitta önskvärd och relevant information av studien. 

Philipson, (2012) argumenterar att intervjuer inte berättar hela berättelsen, då man letar efter 

de fenomen man söker och inte efter individers välmående. Ur intervjuerna vill man istället 

leta efter nyckelord och generaliseringen som ska beskriva det sökta fenomenet. Vidare 

beskriver Philipson (2012) att hennes ”proposed method”  tar hänsyns till detta. Metoden ska 

ge utrum för generaliseringar och tydliga mönster.  

Vi kommer att använda oss av Philipsons (2012) analysmetod för att försöka förstå 

förhållanden mellan våra fenomen. Metoden är lämplig då vi inte kommer att utföra mer än 

30 intervjuer, där även våra intervjufrågor inte kommer att vara fler än 20. Metoden är 

relevant då vi kommer att behöva leta efter hur olika teorier förhåller sig till varandra. 

Metoden ger oss en bra överblick där den kan fånga upp de viktigaste nyckelorden som 

slutligen kommer hjälpa oss att förstå de mönster som visar sig.  

Vi kommer utifrån teorin att utforma intervjufrågor, där vi sedan gör en intervjuguide. Vi 

kommer att transkribera intervjuerna för underlätta vårt sökande av nyckelord. Nyckelord som 

vi hittar kommer därefter att skrivas under olika rubriker som är anpassade för att upptäcka 

mönster. När våra nyckelord och mönster är presenterade, så kan vi utifrån dessa göra våra 

analyser.  
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5.1 Forskningkvalité 

5.1.1 Validitet 

Validitet handlar om trovärdighet, det vill säga hur väl undersökningen och dess resultat 

överenstämmer med verkligheten (Christensen mfl., 2010:308).  

Valditetet i vår studie anser vi vara hög. Vi är öppna och systematiska i redovisningen av vår 

undersökningsprocess.Genom att använda olika insamlingstekniker- triangulering- och olika 

typer av data kommer vi uppnå en teoretisk mättnad. Vi anser att vi har valt tillräckligt med antal 

frågor för att mäta hur teorierna är kopplade till verkligheten. Eftersom vi har valt att göra 

intervjuer så kommer vi att kunna förtydliga våra intervjufrågor om respondenten inte skulle 

förstå frågan. Vårt val av semi-strukturerade intervjuer kommer bidra till en ytterligare 

trovärdighet, eftersom vi kommer att ha möjlighet att ställa följdfrågor så att respondenterna kan 

förklara, förtydliga och utveckla sina svar 

Det finns även en nackdel med denna typ av intervju utformning som kan påverka vår 

undersökning negativt. Även om vi använder samma frågor för alla intervjuer så kan intervjuerna 

utvecklas olika. Detta kan både förbättra trovärdigheten genom att vår studie får nya insikter, 

men det kan också ses som att trovärdigheten äventyras. 

5. 1.2  Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat kan upprepas om studien 

läggs upp på ett identiskt eller likartad sätt (Christensen mfl.,2010:307). Reliabiliteten i 

vår studie anser vi är låg. Eftersom verkligheten är föränderlig kommer ingen annan som 

upprepar studien att komma fram till ett identiskt resultat. Vår studie bygger på endast ett 

fåtal kvinnor inom olika organisationer och resultatet kan därför inte vara representativt 

för hela befolkningen.  Eftersom intervjumetoderna har varit av olika karaktär så som 

plats- och telefonintervju kan detta ha påverkat studiens reliabilitet.  

Vi vill med vår studie undersöka om stöd från arbetsplatsen och den sociala omgivningen 

bidrar till kvinnors  karriärsutveckling. Vårt mål är att identifiera faktorer som påverkar 

kvinnors användande av flexibla arbetsarrangemang och hur användandet av flexibla 

arbetsarrangemang påverkar deras karriärutveckling, samt hitta mönster som sedan kan 

överföras till andra företag än de som medverkade i undersökningen.   
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6. Empiri 
 

Det empiriska avsnittet består av två delar: (1) I den första delen kommer vi att ge en 

översikt över hur vi har hanterat vårt empiriska material. (2) I den andra delen redogör 

vi resultatet från de genomförda intervjuerna . Detta görs genom en skriftlig 

sammanfattning av de svar vi fick, sedan följer en matris med mönster utifrån 

respondenternas svar.  

6.1 Hantering av empiriskt material 

Transkribering av intervjuer och observationer 

Vi valde att ljudinspela våra intervjuer för att underlätta vårt efterarbete. Efter varje 

intervju påbörjade vi arbetet med att transkribera våra intervjuer och observationer.   

Bryman& Bell (2005:375-376) menar att transkribering är ett tidskrävande arbete som ofta 

leder till mycket text och som sedan ska hanteras i analysen. Vi valde att använda oss utav 

ett transkiberingsprogram som gav oss möjligheten att  justera hastigheten på samtalen, 

pausa och spola fram och tillbaka på ett smidigt sätt.  Programmet underlättade vårt 

transkiberingsarbete då vi kunde på ett smidigt sätt gå tillbaka i våra inspelningar när vi 

var osäkra. När  transkiberingen var klar valde vi att samla ihop varje fråga och svar i 

separata dokument för att underlätta analysen. Detta gav oss en bra överblick på det 

material vi hade samlat in.   

Bryman & Bell (2005:377) argumenterar vidare för att man vid transkribering bör utlämna 

de delar av intervju som inte är relevant för analysen. Vi har därför valt att inte ta med 

pauser och skratt samt ord som ”mmh” och ”ehh” i vår transkribering. De följdfrågor som 

vi valde att ställa under intervjun och som vi ansåg kunde ge bidrag till studiens analys 

transkriberades också.  

Genom detta tillvägagångssätt anser vi att vi har stärkt studiens trovärdighet. Vi har enbart 

valt att transkribera det vi ansåg var relevant för studiens analys.  

Våra besöksintervjuer längd varade mellan 40-45 minuter. Telefonintervjuerna varade 

mellan 25-30 min. Vi har gjort sammanlagt 19 intervjuer med olika kvinnor. Kvinnorna vi 

har valt att intervjua tillhör tre yrkeskategorier. Forskare, gymnasielärare samt 

grundskolelärare.  
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Nr Ålder Yrke Civilstånd Antal 
barn 

Antal 
h/ 
vecka 

Antal  
år inom 
yrket 

 

1 36 Universitetslektor Sambo 1 40 3.5  

2 63 Gymnasielärare Gift 3 35 20  

3 32 Gymnasielärare Förlovad 0 45 7  

4 36 Gymnasielärare Ogift 0 45 7  

5 45 Forskare Gift 1 40 19  

6 55 Grundskolelärare Särbo 2 45 33  

7 52 Grundskolelärare Gift 4 45 26  

8 63 Lektor Ogift 1 40 15 

9 46 Forskare Gift 3 40 9 

10 42 Forskare Sambo 2 40 15 

11 47 Lektor Gift 3 40 9 

12 45 Forskare Sambo 4 40 7 

13 45 Universitetslektor Gift 3 35 3 

14 65 Universitetslektor Ogift 3 30 5 

15 36 Forskare Gift 2 40 8 

16 48 Forskare  Gift 2 40 4 

17 44 Forskare/Läkare Gift 2 40 17 

18 42 Forskare Ogift 2 40 13 

19 40 Forskare Gift 2 40 16 

Figur nr 14. Egen modell. En tabell över de kvinnor som har intervjuats 

Identifiera nyckelord i transkiberade intervjuer 

Vi gick igenom vårt transkiberade material mycket noggrant. Vi valde att samla ihop svaren 

för fråga 1 från alla 19 kvinnor i ett dokument, svaren för fråga 2 från alla 19 kvinnor i ett 

dokument, och så vidare.  Detta underlätta vårt analysarbete då vi fick en bra överblick över 

det material vi hade samlat in och vi kunde då lättare identifiera relevanta nyckelbegrepp. 

Identifieringen av relevanta nyckelord var en lång process som krävde mycket diskussion. 

Våra nyckelord hitta vi genom att gå igenom varje fråga och svar för sig och försöka hitta 

likheter och skillnader (mönster) mellan svaren vi samlat in.  

Data matris 

Vi valde att använda oss utav Microsoft Excel för att skapa en matris med de identifierade 

nyckelbegrepp. Genom att använda oss utav Microsoft Excel kunde vi på ett överskådligt sätt 

presentera vårt resultat för läsaren. Vi började med att lägga in hela svaren för varje fråga i 

varje cell under varje respondent. I matrisen har vi valt att lägga in våra respondenter 

horisontellt, medan frågorna är lagda vertikalt i excel dokumentet.  Våra respondenter är 

kategoriserade utifrån vilken organisation dem tillhör. Nedanför har vi illustrerat vad 

förkortningarna står för.  
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KI Karolinska Institutet 

SU Stockholms universitet 

SÖ Södertörns högskola 

TUM Tumba gymnasium 

TUL Tullinge gymnasium 

FAL Falkbergsskolan 

Figur nr 15. Egen modell. En tabell över olika  förkortningar som använts i matrisen 

Den gradvisa processen 

Steg 1 

Vi börja med att gå igenom varje svar och markera nyckelord som är gemensamma för de 

olika intervjuerna. Sedan la vi  in våra respondenters svar som vi reducerat, under våra hittade 

nyckelbegrepp. Under varje fråga kunde vi hitta 2-6 nyckelbegrepp. Vidare bestämde vi för 

att använda oss utav generiska sökord. Generiska sökord gjorde det möjligt för oss att 

presentera de ursprunliga svaren från intervjuerna som skiljer sig från varandra, men har vissa 

gemensamma meningar. Utifrån våra valde nyckelbegrepp hittade vi nyckelord i våra 

transkiberade intervjuer som matchar ihop med  nyckelbegreppen. Vi har även valt att 

färglägga varje fråga och nyckelbegrepp då vi anser att det bidrar till att vår matris blir mer 

åskådlig 

 Detta tillvägagångssätt är det första steget i vårt mönster fynd. 

Steg 2 

I det andra steget börja vi med att färglägga svaren i varje cell under varje fråga och 

nyckelbegrepp. Detta hjälpte oss vidare i vårt mönsterfynd. Efter att vi hade färglagt tog vi 

bort texten och börja med att räkna alla färglagda celler under varje nyckelbegrepp. Vidare la 

vi till en ny vertikal kolumn där vi har räknat ihop antalet färgceller under varje fråga och 

nyckelbegrepp 

Steg 3 

I det tredje steget börja vi med att gallra bort de nyckelbegrepp som bara hade en färglagd 

cell. Vi gjorde bedömningen att en färglagd cell inte var ett relevant nyckelord eftersom bara 

en person kan understryka de hittade nyckelbegreppet och mönster kan på så vis inte hittas.  

Steg 4 

I det fjärde steget har respondenterna flyttats om så de ligger i ordning, där de med liknande 
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svar ha placerats i närheten av varandra. De cirklar som är markerade är globala mönster .De 

globala mönsterna omfattar en grupp av respondenter i sin helhet jämfört med en annan grupp 

av respondenter. Våra globala mönster visar skillnader och likheter mellan respondenternas 

svar. Våra globala mönster kommer ligga till grund för våra diskussioner i avsnitt analys.  

6.2 Empiriskt resultat 

För att i slutsatsen kunna besvara syftet med studien har vi i empirikapitlets andra del valt att 

presentera resultatet av de 19 intervjuer som har utförts i en matris. Matrisen är en 

sammanfattning av hittade nyckelbegrepp framtagna i varje enskild intervju. I den vertikala 

kolumnen finns intervjufrågan, som sedan följer av nyckelord från intervjuerna.  

6.2.1 Summering av empiri 

Organisatorisk kontext- stödjande 

I vilket utsträckning tycker du att följande påstående stämmer på din arbetsplats: Anser du 

att för att bli tagen seriöst i den här organisationen så måste anställda arbeta långa dagar 

och alltid vara tillgängliga? 

Under denna fråga diskuterade de kvinnliga respondenterna fritt kring vad de ansåg vara 

tillgänglighet. Nyckelord som vi fann under denna fråga var: förtroende från chefer, 

tillgänglighet via telefon eller mail, levande atmosfär på arbetsplats, resultatinriktat och 

närvarande. Många av kvinnorna arbetade flexibelt men detta gjorde dem under förtroende 

från chefer, dvs de upplevde att de kunde arbeta flexibelt under omständigheterna att cheferna 

ansåg att arbetet blev gjort. En förutsättning för detta var att de var tillgängliga via telefon 

eller mejl. Det var endast några få som ansåg att de var tvungna att vara närvarande på plats, 

detta skulle enligt dessa kvinnor visa ett högre engagemang  och arbetsmoral för arbetet.  

Många av kvinnorna, både de som arbetade på plats och även flexibelt ansåg att atmosfären 

på arbetsplatsen var viktig för kreativiteten, gemenskapen och diskussionsklimatet. De 

kvinnliga respondenterna som arbetade flexibla arbetstimmar och platser ansåg att detta kunde 

ge en negativ effekt på atmosfären. Nedan följer ett generellt svar till denna fråga. 

Resultatet är det som räknas. Det är väldigt mycket frihet men ändå resultatinriktat. Man blir 

utvärderad i slutet av processen. Om jag aldrig är här så skulle jag inte kunna bidra till den här 

arbetsplatsen vilket inte heller är så bra.  Om jag inte är här så förväntas jag alltid svara på mejl. Om 

jag inte är tillgänglig så måste det finnas en rimlig orsak till det.  
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Hur bekväm är du med att diskutera ditt privatliv med dina kollegor? 

De flesta kvinnliga respondenterna ansåg generellt att de var bekväma med att diskutera deras 

privatliv när det gällde familjerelaterade problem. Nyckelord: öppet klimat, gemensamma 

ämnen, diskuterar aldrig och förståelse. Det var endast några få som inte ville dela med sig 

information om deras privatliv, dock ansåg majoriteten att kollegornas förståelse var oerhört 

viktigt och betydelsefullt för arbetet. Förutom diskussioner kring familjer fanns så klart andra 

intressanta ämnen såsom politik, fritidsintressen och arbete att diskutera om, detta har 

resulterat i en öppenhet på arbetsplatserna.  

Anser du att cheferna i denna organisation generellt tar hänsyn till de anställdas privatliv? 

De kvinnliga respondenterna var överens om att det fanns förståelse från cheferna när det 

gällde familjerelaterade problem eller annat. Nyckelord för denna fråga är: förståelse finns 

från chefer och ingen hänsyn från chefer. De få som ansåg att det inte fanns någon hänsyn 

från chefer ansåg att det rörde sig om en generationsfråga, att det tillkommit nya chefer som 

man inte bildat en relation med eller om det rör sig schemalagda tider.  Svaren till denna fråga 

under intervjuerna lät generellt enligt denna: 

Ja de gör dem till en viss gräns. Vi jobbar inom yrken där det finns en inbyggd frihet och det kräver att 

man inte missbrukar det. De finns en stor generositet och förståelse från cheferna. 

Kvinnor och kontext 

Har du funderat på vad du har för värdesystem, dvs har du tänkt på vad som ger dig balans 

i livet och vad du strävar efter när det kommer till arbete och familjeliv? 

Vi anser att denna fråga uppfattades som svår för respondenterna. Nyckelord: familjelivet går 

före, karriären går före och det går i perioder. Det var inget som de riktigt funderat över. 

Många av kvinnorna svarade att familjelivet går före men att karriären ändå är väldigt viktig. 

Nästan hälften svarade att karriären är så viktig att den många gånger påverkar familjelivet, 

och den andra delen upplevde att familjen alltid går före. Det var endast ett fåtal kvinnor som 

uttryckte att det går i perioder. Det var svårt att urskilja vilka som helt satsade på familjen 

eller arbetet. Några exempel på svar från intervjuer: 

Jag skulle nog vilja säga att karriären är rätt viktig, jag skulle ha svårt att släppa karriären. Jag skulle 

kunna göra något enklare jobb och jobba 70 % och alltid hämta barnen tidigare men jag vill inte det. 

Jag tror inte att det finns så många forskare som inte har den strävan.  

Det var besvärligt att hitta balans. När man har barn som har man ansvar. Jag har alltid satsat väldigt 

mycket på arbete. Senare år var det många i min omgivning som tyckte att jag jobba för mycket. Det var 
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ett medvetet val att jag satsa på arbetet, jag skada ingen. När jag fick barn så sluta jag på 

finansdepartementet för det funka inte. Jag har också bytt jobb för att komma närmare hämtning och 

lämning.  

Har du stödjande människor i din omgivning, mer specifikt en stödjande partner? 

Majoriteten ansåg att stödjande partner var oerhört viktigt om man hade en sådan, generellt 

ansåg de flesta att de upplevde stöd från både partner eller omgivning. Nyckelord: stödjande 

partner är viktigt och stödjande omgivning är viktigt. Många betonar att det är livsavgörande 

för hur arbetet och familjelivet kommer att fungera beroende på hur jämställt det är i deras 

hem. Det vi kan urskilja är att de kvinnliga respondenterna med en högt stödjande partner, 

delade samma yrke. De kvinnliga respondenterna som inte upplevde samma stöd fick ta större 

ansvar över hämtning/lämning, hushåll och barn. Några av respondenterna som inte har en 

partner påpekar att stödet som de får av vänner och familj är minst lika viktig för att utvecklas 

i karriären. Några svar från intervjuerna: 

Ja, det funkar ju inte annars. Som kvinna skulle jag aldrig acceptera något annat än det här stödet. Min 

man ställer upp på det, och ja det uppmuntrar mig. Det hade varit mycket svårare annars, hade nog 

inte fungerat. Jag hade nog inte gått längre. Om inte min man hämtade barnen så skulle jag inte kunna 

jobba heltid.  

 

Ja, jag har ingen partner men jag har en stor släkt som hjälper en. Jag har bra socialt stöd. De 

uppmuntrar mig till att resa och göra saker men inte specifikt för karriären. Det är bra att de 

finns för det sociala stödet. 

Flexibla arbetsarrangemang 

Använder du dig av flexibla arbetsarrangemang?  

Om ja, hur använder du dig av dem?  

Om nej, varför inte? 

Nyckelord som vi fann under denna fråga var arbeta hemifrån, vetskapen av FAA 

tillgänglighet, teknik och RAM-timmar.  

Som ett flexibelt arbetsarrangemang väljer majoriteten av våra respondenter att arbeta 

hemifrån. Vi kunde även se att några av respondenterna tycker att vetskapen om att FAA 

finns tillgänglighet för dem är avstressande. Även teknik var ett nyckelord som framkom 

under intervjuerna. Teknik poängterades som ett viktigt arrangemang som uppmuntrar till 

flexibilitet.  Eftersom vi också intervjua grundskole- och gymnasielärare var RAM-timmar ett 

nyckelord som nämndes. RAM-timmar är ett arrangemang som används mycket inom skola. 
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RAM-timmar innebär att lärare har 37.5 ramtimmar som det måste vara på plats på skolan, 

sedan har de 10 förtroende timmar som de fritt får disponera själva. De kvinnliga lärarna 

menade på att de kunde planera sina RAM- timmar själva och det var en frihet och flexibilitet 

för dem.  

Uppmuntras du till att använda dig av flexibla arbetsarrangemang inom 

organisationen? 

Vi kunde hitta tre nyckelbegrepp under frågan om våra respondenter uppmuntras till att 

använda sig av flexibla arrangemang av organisation. De hittade nyckelbegreppen var nej 

dålig tillgänglighet av FAA, ja vi uppmuntras till att använda oss av FAA, vi uppmuntras inte 

till att jobba hemifrån.  Majoriteten av våra respondenter ansåg att tillgängligheten av FAA 

var dålig. Tillgängligheten förklarades som dålig eftersom det mesta inom organisation var 

underförstått dvs. det fanns inga synliga program eller policys över de olika arrangemangen.  

De respondenter som ansåg att tillgängligheten var bra menade på att organisation var bra på 

att uppmuntra sin personal till att utnyttja sina friskvårdstimmar. Arbeta hemifrån var ett 

förekommande flexibelt arrangemang som kvinnor använder sig av. Trots detta kunde vi få 

fram att några respondenter ansåg att dem inte uppmuntrades till att arbeta hemifrån av 

organisationen, men det fanns ändå förståelse för det.  

Anser du användandet av flexibla arbetsarrangemang bidrar till mer tid åt att sköta 

hushåll/ socialt liv/ familjeliv? 

När vi frågade respondenterna om användandet av flexibla arbetsarrangemang bidrar till mer 

tid åt att sköta hushåll/socialt liv/ familjeliv kunde vi få fram tre nyckelbegrepp. 

Nyckelbegrepp som vi hitta var FAA hjälper mig för familjelivet, FAA hjälper mig för socialt 

liv, överlevnadsfråga. De flesta kvinnliga respondenter ansåg att FAA var oerhört viktigt för 

deras familjeliv. FAA bidrar till mer tid för barnen och deras aktiviteter. De kvinnliga 

respondenter som inte hade barn ansåg att FAA bidrog mer till deras sociala liv. Det ansåg att 

det fanns mer utrymme för att umgås med människor i deras närhet. Ett fåtal respondenter 

uttryckte FAA som en överlevnadsfråga. En av de som uttryckte FAA som en 

överlevnadsfråga sade: 

Ja FAA är jätte viktigt för mitt familjeliv. Överlevnadsfråga. Jag kan tänka mig att det är extremt 

stressande med fasta arbetstider när man har familj eftersom barn blir sjuka. En del kan t.ex. aldrig 

vara hemma när det är sjukt barn.  
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Karriärutveckling 

Anser du att flexibla arbetsarrangemang har hjälpt dig att utvecklas inom karriären? 

Om ja/nej, 

Varför? 

Under frågan om FAA har hjälpt kvinnor att utvecklas inom karriären hittade vi 

nyckelbegrepp som ja FAA bidrar mer tid åt karriärutveckling, nej FAA har inte hjälpt mig, 

FAA bidrar till kreativitet. De kvinnor som ansåg att FAA har bidragit till deras 

karriärutveckling menar på att det fanns mer tid och utrymme till att delta i olika kurser eller 

konferenser.  De kvinnor som inte ansåg att FAA har hjälpt dem i deras karriärutveckling 

förklarade det som att FAA har varit mer en överlevnadsfråga än en utvecklingsfråga. Ett  

fåtal kvinnor nämnde att FAA bidrar till kreativitet inom yrket. En kvinna som ansåg att FAA 

bidrar till kreativitet inom yrket beskrev det som nedan:  

Ja FAA hjälper mig att utvecklas. En dag i veckan har jag en ”ihopsamlingsdag” När jag jobbar 

hemma så kan jag fokusera bättre och det får mig att må bra. Det finns utrymme för mig att utöva min 

kreativitet när jag är hemma (väldigt viktigt för forskare). Jag tar mig tid till att reflektera över mitt 

jobb och hur jag kan ta mig framåt.  På kontoret t.ex. blir man störd av andra, och möten som kommer 

emellan hindrar mig från att reflektera över mitt jobb.  

Anser du att du hindras av att utvecklas inom karriären på grund av familjeansvar? 

Om ja/nej,  

Varför? 

Under denna fråga kunde vi få fram fyra nyckelord. Dessa är ja jag skulle vilja utvecklas mer, 

nej jag hindrar mig själv, ja jag skulle vilja åka utomlands, ja hindrats pga. Glastaket. 

Majoriteten av kvinnorna ansåg att de skulle vilja utvecklas mer och det är främst 

familjeansvar som har hindrat dem till att utvecklas. Utan barn till exempel skulle det finnas 

mer tid till att jobba. Kvinnorna hindrades till utveckling genom att de har varit försiktiga med 

att söka sig vidare på grund av småbarn hemma. De kvinnor som inte ansåg sig hindrats i 

deras karriärutveckling förklarade det som att dem har hindrat sig själv eftersom dem inte trott 

på sig själva tillräckligt mycket. Eftersom majoriteten av våra respondenter var forskare 

kunde vi se att många svara att dem har hindrats i sin karriärutveckling på grund av att dem 

har varit tvungna till att tacka nej till att åka utomlands på grund av  småbarn hemma. Att åka 

utomlands och forska anses vara den ultimata karriärutvecklingen för forskare. Ett fåtal 

respondenter som inte ansåg sig hindrats nämnde istället att de kan ha hindrats på grund av 

osynliga hinder dvs. glastaket. 
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Fig nr 16. Egen modell. En matris över globala mönster 

Sammanfattning av våra globala mönster 

Av våra 19 intervjuade respondenter arbetade många kvinnor flexibelt men detta gjorde dem 

under förtroende från chefer.  En förutsättning för att arbeta flexibelt var att de var tillgängliga 

via telefon eller mejl. Det var endast några få som ansåg att de var tvungna att vara 

närvarande på plats. 

De flesta kvinnliga respondenterna ansåg generellt att de var bekväma med att diskutera deras 

privatliv när det gällde familjerelaterade problem. Det var endast några få som inte ville dela 

med sig information om deras privatliv, dock ansåg majoriteten att kollegornas förståelse var 

oerhört viktigt för arbetet.  

De kvinnliga respondenterna var under denna fråga överens om att det fanns förståelse från 

cheferna när det gällde familjerelaterade problem .  De få som ansåg att det inte fanns någon 

hänsyn från chefer ansåg att det rörde sig om en generationsfråga, att äldre chefer fortfarande 

tänker att man bara arbetar när man är på arbetsplatsen.  



56 
 

Många av kvinnorna svarade att familjelivet går före men att karriären ändå är väldigt viktig. 

Nästan hälften svarade att karriären är så viktig att den många gånger påverkar familjelivet, 

och den andra delen upplevde att familjen alltid går före. Det var endast ett fåtal kvinnor som 

ansåg att det går i perioder  

Majoriteten ansåg att stödjande partner var oerhört viktigt om man hade en sådan, generellt 

ansåg de flesta att de upplevde stöd från både partner eller omgivning. Några av 

respondenterna som inte har en partner påpekar att stödet som de får av vänner och familj är 

minst lika viktig för karriärutveckling.  

Som ett flexibelt arbetsarrangemang väljer majoriteten av våra respondenter att arbeta 

hemifrån . Vi kunde även se att några av respondenterna tycker att vetskapen om att FAA 

finns tillgängligt för dem är avstressande. Teknik poängterades som ett viktigt arrangemang 

som uppmuntrar till flexibilitet.  Eftersom vi också intervjua grundskole- och gymnasielärare 

var RAM-timmar något som nämndes.  

Många av våra respondenter ansåg att tillgänglighet av FAA var dålig. Tillgängligheten 

förklarades som dålig eftersom det mesta inom organisation var underförstått.  De 

respondenter som ansåg att tillgängligheten var bra menade på att organisation var bra på att 

uppmuntra sin personal till att utnyttja sina friskvårdstimmar. Arbeta hemifrån var ett vanligt 

förekommande flexibelt arrangemang som kvinnor använder sig av.  

De flesta kvinnliga respondenter ansåg att FAA var oerhört viktigt för deras familjeliv. FAA 

bidrog till mer till för barnen och deras aktiviteter. De kvinnliga respodenter som inte hade 

barn ansåg att FAA bidrog mer till deras sociala liv.  

De kvinnor som ansåg att FAA har bidragit till deras karriärutveckling mena på att det fanns 

mer tid och utrymme till att delta i olika kurser eller konferanser.  De kvinnor som inte ansåg 

att FAA har hjälpt dem i deras karriärutveckling förklarade det som att FAA har varit mer en 

överlevnadsfråga än en utvecklingfråga.  

Majoriteten av kvinnorna ansåg att de skulle vilja utvecklas mer och det är främst 

familjeansvar som har hindrat dem till att utvecklas. De kvinnor som inte ansåg sig hindrats i 

deras karriärutveckling förklarade det som att dem har hindrats sig själv eftersom dem inte 

trott på sig själva tillräckligt mycket.  
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7. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras vårt empiriska material i förhållande till vår valda teori. Analysen 

ligger till grund för vår slutsats. 

 

Organisatorisk kontext och kvinnor och kontext 

För att på bästa sätt svara upp till syftet så har vi valt att analysera vårt empiriska material 

genom att först och främst identifiera de faktorer inom organisatorisk kontext och kvinnors 

kontext, som visat sig påverka kvinnors användande av FAA och kvinnors karriärutveckling. I 

analysen analyserar vi våra globala mönster. Vi har i vår matris valt att ta bort de faktorer som 

inte är relevanta för vår analys. Vi kommer att analysera på vilket sätt våra hittade faktorer i 

matrisen påverkar kvinnors användande av FAA samt deras karriärutveckling.  

Inom organisatorisk kontext har vi funnit fyra faktorer som visat sig påverka kvinnors 

användande flexibla arbetsarrangemang positivt. Dessa är förtroende från chefer, öppet 

klimat, förståelse från chefer, tillgänglighet via mail/telekommunikation.  

Inom kvinnor och kontext har vi funnit två faktorer som påverkar kvinnors användande av 

flexibla arbetsarrangemang och även deras karriärutveckling, dessa är stödjande partner och 

stödjande omgivning.  

Faktorer inom organisatorisk kontext 

Faktor 1: Förtroende från chefer 

Förtroende från chefer när det kommer till arbetet är otroligt viktig för de anställda när de vill 

arbeta flexibelt. Förtroende kan även enligt oss liknas som ett stöd som ger tillåtelse att arbeta 

flexibelt, där arbetare tillåts anpassa deras egen arbetsbörda.  Stavrou (2005) menar att chefer/ 

kvinnliga anställdas attityder gentemot användningen av arrangemangen beror på den 

organisatoriska kontexten. Kontexten syftar främst till att beskriva relationen mellan chefer 

och arbetare och arbetare till arbetare. Kontexten påverkas även av strukturen i en 

organisation, dvs hur organisationen är uppbyggd en hierarki eller byråkrati.  Vi kan utläsa att 

de respondenter som upplevde ett förtroende från chefer även har valt att använda sig av 

flexibla arbetsarrangemang i form av flexibla arbetsplatser såsom att arbeta hemifrån. Detta 

anser vi kan vidare kopplas till att det finns någon typ av Work-life balance kultur på 

arbetsplatsen, även om den inte är strukturerad. Vidal, Leiva & Navarro (2012) menar att en 

WLB kultur kan uppstå även då chefer inte aktivt arbetar med att informera om flexibla 
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arbetsarrangemang eller andra program. Personligheten av vissa chefer kan skapa en 

uppfattning om att det existerar en WLB kultur. Major et al. (2007) menar att en WLB kultur 

kan osynligt uppstå hos chefer beroende på deras attityder, förståelse och hantering av 

förfrågningar gällande flexibla arbetsarrangemang. Hur chefer hanterar dessa arrangemang 

bidrar till hur WLB kulturen uppfattas.  Leader- member – exchange uppstår mellan chefer 

och anställda då det finns ett öppet klimat och förståelse för arbetsuppgifterna och förståelse 

för familjerelaterade problem (Vidal, Leiva & Navarro 2012). De flesta av respondenterna 

upplevde en öppenhet och bra relation till cheferna. Vi kan också i matrisen se att våra 

respondenter inte uppmuntras till att använda arrangemangen, dock kunde respondenterna 

begära att arbeta flexibelt då det fanns en förståelse för det. Vi uppfattar att det finns ett 

förtroende när det kommer till att sköta arbetsuppgifterna på en annan plats och att det därmed 

även finns en vänlig WLB kultur.   

Faktor 2: Öppet klimat  

Mer än hälften av våra respondenter upplevde ett öppet klimat på arbetsplatsen. De menade 

att det kunde föra diskussioner av diverse slag med sina kollegor och vara bekväma med det. 

Vi anser att ett öppet diskussionsklimat är en bidragande faktor till en positiv organisatorisk 

kultur.  Chou & Cheung (2013) förklarar att en work-life balance kultur kan innehålla 

osynliga regler för hur anställda ska hantera balansen mellan arbete och familj. Vi upplevde 

till exempel att en del respondenter började använda sig av flexibla arbetsarrangemang först 

när de kom i diskussion med kollegor angående familjerelaterade problem. De var under 

dessa diskussioner som kvinnorna uppfattade vad som var acceptabelt inom just den 

organisationen. Vi anser att det öppna diskussionsklimatet bidrog till positiva effekter på 

arrangemangen och vi anser därmed att användningen av arrangemangen inte hade varit lika 

positiv om det inte fanns ett öppet diskussionsklimat kring det. Major et al. (2008) diskuterar 

kring betydelsen av stöd och bra relationer till kollegor. De menar att det är mer troligt att 

anställda upplever en mindre stress när det gäller familjerelaterade problem om de upplever 

förståelse och stöd av kollegor på arbetsplatsen. Vi kan även i vår analys se att nästan alla de 

respondenter som ansåg att det var ett öppet klimat på arbetsplatsen även ansåg att flexibla 

arbetsarrangemang bidrar till att sköta familjelivet/privatlivet. Detta anser vi kan bero på att 

det finns en öppenhet och förståelse för arrangemangen. 
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Faktor 3: Förståelse från chefer 

Nästan samtliga respondenter ansåg att det fanns förståelse från chefer när det gällde 

familjerelaterade problem. Detta anser vi tyder på att det finns en acceptans mot flexibla 

arbetsarrangemang och därmed en etablerade work-life balance kultur. Förståelse och 

förtroende är två faktorer som vi anser är i ett positivt förhållande till användandet av 

arrangemangen. Vår studie visar att de flesta som upplever förståelse från chefer även anser 

att flexibla arbetsarrangemang underlättar familjelivet, dvs. att arrangemangen underlättar 

balansen mellan arbete och familj. Vi kan även se att respondenterna som anser att flexibla 

arbetsarrangemang hjälper dem balansera att familjeliv även hjälper dem i deras 

karriärutveckling. Vi anser inte att vi har fått tillräckligt med information kring om det inte 

finns förståelse för alla kvinnor i organisationen, eller endast några få speciellt utvalda.  Den 

Dulk & Ruijter (2008) menar att chefers attityder gentemot användningen av arrangemangen 

kan ändras beroende på hur väl de anställda presterar. Vidal (2012) menar att alla anställda 

kan ha olika vetskap om olika arrangemang. Vi anser att många organisationer idag använder 

sig av work-life balance program för att attrahera kvalificerad personal men även behålla 

nyckelpersoner. Detta kan innebära att olika anställda får tillgång till olika arrangemang 

beroende på hur viktiga deras kompetenser är för organisationer. Chefers attityder gentemot 

arrangemangen kan även ändras beroende på vem/vilka av de anställda som har en önskan att 

använda dem menar Vidal (2012). Eftersom vi intervjuade forskare och lärare som tillhör 

olika organisationer och i sin tur avdelningar, så har vi inte fått någon information kring om 

kvinnorna erbjöds arrangemangen olika beroende på deras kompetens.  

Faktor 4: Tillgänglighet via mejl eller telekommunikation  

Hughes & Rog (2008) förklarar att globaliseringen har medfört att det är svårare att 

konkurrera eftersom många organisationer väljer att konkurrera globalt. Denna förändring har 

bidragit till att organisationer ställer allt större krav på anställdas tillgänglighet och prestation. 

Denna förklaring kan vi koppla till att de flesta av våra respondenter upplevde att de förväntas 

vara tillgängliga. En förutsättning för att respondenterna ska ha möjlighet att arbeta flexibelt 

är att det ska vara tillgängliga via mejl och annan telekommunikation. Respondenterna 

upplevde inte att de behövde arbeta på plats såvida det inte var schemalagda händelser under 

dagen, dock behövde de alltid vara tillgängliga via mejl eller telefon om de arbetade från en 

annan plats.  I matrisen kan man se att de respondenter som nämnt att det måste vara 

tillgängliga via mejl eller telefon även anser att flexibla arbetsarrangemang hjälper till med 

familjelivet samt att de respondenter som menar att de ofta måste vara tillgängliga via telefon 
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eller mejl även arbetar hemma. Vi kan konstatera att tillgängligheten som ofta sträcker sig 

utanför arbetstiderna inte är ett problem för respondenterna eftersom de ändå känner att de har 

tid att för familjen när de arbetar hemifrån. Vi anser att balansen som uppstår när 

respondenterna arbetar flexibelt väger upp att de förväntas vara tillgängliga via mejl eller 

telefon. Somliga av respondenterna uttryckte att de alltid var tillgängliga via mejl, dvs. att de 

kunde svara på kvällar eller helger medan andra satte en gräns på en tid där de slutade vara 

tillgängliga. Vi anser att vissa av respondenterna var mer tillgängliga än andra på grund av 

den hängivenhet som fanns för arbetet. De som upplever att de ofta måste vara tillgängliga 

anser även att de hjälper familjlivet. Detta kan förklaras av att tillgängligheten på mejl eller 

telefon inte stör familjelivet lika mycket som att de skulle behöva vara närvarande på 

arbetsplatsen. 

Faktorer inom kvinnor och kontext 

Faktor 5: Stödjande partner 

Ezzeeden & Ritchey (2009) betonar att kvinnor som lyckats med att uppnå höga positioner 

samtidigt som de uppehållit en hälsosam relation med familjen har lyckats med hjälp av de 

stöd det haft av både omgivning och mer specifikt en partner. Författaren betonar att dessa 

kvinnor lever i ett jämställt förhållande där de traditionella könsrollerna inte existerar. 

Kvinnorna i undersökningen betonade att de lärde tidigt upp barnen att det inte finns mammas 

jobb eller pappas jobb.  Mer än hälften av respondenterna ansåg att en stödjande partner när 

det gäller familjen och arbete var oerhört viktigt. Många uttryckte att partnern var central när 

det gällde hur flexibla arbetsarrangemangen skulle komma att användas, speciellt då det 

arbeta hemifrån. Vi kunde även se att de kvinnor som hade en partner som jobba inom samma 

yrke, hade ännu mer förståelse för deras jobb och karriärutveckling. Bianchi et al. (2000) 

förklarar att i takt med forskningen kring förändringarna i kvinnors arbetsbeteende har det 

parallellt forskats om trenden om olikheter i könsroller. Författarna menar att kvinnor idag 

inte vill eller kan spendera lika mycket tid på hushållsarbete och att män idag inte arbetar i 

lika stor utsträckning som för några decennier sedan. Denna förändring har lett till att män tar 

större ansvar över hushållsarbete och kvinnor inom professionella yrken spenderar mer tid på 

arbete och karriär. Detta påstående i teorin kan liknas med det empiriska resultat vi fått fram. 

Några av de kvinnliga respondenterna uttryckte även att partners stöd var avgörande för viljan 

att utvecklas inom karriären. Vi kan se tydliga mönster på att de kvinnliga respondenter som 

hade en stödjande partner arbeta också hemifrån, och många anser även att flexibla 

arbetsarrangemang hjälper till när det kommer till familjelivet. Samma grupp respondenter 
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uttryckte även att de skulle utvecklas mer inom karriären om inte de inte hade familjeansvar. 

Utan familj skulle finnas mer tid till att jobba och för forskare att åka utomlands. Vissa av 

kvinnorna diskuterade även betydelsen av ett jämställt förhållande. Detta innebar att 

könsrollerna inte var lika tydliga då hushållssysslor var lika fördelade, samt att hämtning och 

lämning fördelades lika. Vi anser att stödet motiverar kvinnorna att vilja mer inom yrket samt 

att de inte känner lika stort ansvar när det gäller hushåll och barnpassning. Vi anser därmed att 

kvinnor som befinner sig i en relation där det råder jämställdhet uppmuntras och klarar även 

av att utvecklas inom karriären utan att det påverkar familjelivet.  

 

Faktor 6 – Stödjande omgivning  

Vi valde även att ha med stödjande omgivning som faktor då de kvinnliga respondenter som 

inte befann sig i en relation ansåg att stödjande föräldrar och vänner hade en stor inverkan på 

deras förmåga att klara av arbetet, sköta familj/ privatliv och även utvecklas. Ezzeeden & 

Ritchey (2009) menar att kvinnor som vill utvecklas och lyckas inom professionella yrken 

bygger upp ett stödsystem som ska motivera och uppmuntra dem till att fortsätta sträva efter 

både balans mellan arbete och familj, men framför allt utvecklas inom karriären. Vi kan se att 

de kvinnliga respondenterna som inte befann sig i en relation istället uttryckte att de hade 

stödjande människor i deras omgivning, till exempel föräldrar eller vänner. I matrisen kan 

man se att de respondenter som ansåg att stödjande omgivning var viktigt för att klara av 

arbete och privatliv/ familjeliv även ansåg att flexibla arbetsarrangemang bidrog till mer tid 

till familjeliv eller socialt liv. Dock var det inte många av dessa respondenter som ansåg att 

flexibla arbetsarrangemang hjälpte dem att utvecklas i karriären. Vi anser att detta kan bero att 

arrangemangen ses mer som ett bra verktyg för att balansera arbete och familjeliv/privatliv 

men inte ett tillräckligt starkt verktyg för att motivera till karriärutveckling. Detta till skillnad 

från de kvinnliga respondenter med partner, som vi anser utvecklas mer på grund av att stödet 

från partner väger tyngre än stödjande omgivning.   
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Fig nr 17. Egen modell. En matris över våra hittade faktorer 

Denna matris visar våra sex identifierade faktorer som påverkar kvinnors användande av 

flexibla arbetsarrangemang och deras karriärutveckling. De identifierade faktorerna är 

förtroende från chefer, tillgänglighet via mail och tele, öppet klimat, förståelse från chefer, 

stödjande omgivning och stödjande partner.  



63 
 

8. Slutsats 
 

I vår slutsats ger vi en sammanfattning på vår analys samt ge svar på våra forskningsfrågor 

 

I vår studie har vi undersökt vilka faktorer som gör det möjligt för kvinnor att använda sig av 

flexibla arbetsarrangemang och hur användandet påverkar deras karriärutveckling. Vi har 

även undersökt om stödet från omgivning har betydelse för kvinnors användning av flexibla 

arbetsarrangemang och deras karriärutveckling.  

Vårt empiriska material har analyserats och hjälpt oss identifiera sex faktorer som påverkar 

kvinnors användande av flexibla arbetsarrangemang och deras karriärutveckling. Dessa är; 

Förtroende från chefer, tillgänglighet via mail och tele, öppet klimat, förståelse från chefer, 

stödjande omgivning och stödjande partner. 

Efter att ha genomfört denna studie kan vi dra slutsatsen att användandet av flexibla 

arbetsarrangemang i en organisation påverkas av organisatorisk kontext och kvinnors kontext. 

Vår studie visar att stöd från chefer och kollegor bidrog till att respondenterna använde sig 

mer av arrangemangen, samt att de inte upplevde negativa åsikter kring det. Respondenterna 

upplevde inte att det behövde arbeta på plats såvida det inte var schemalagda händelser under 

dagen, dock behövde de alltid vara tillgängliga via mejl eller telefon.  Vi kunde även se att det 

fanns en work-life balance kultur, dock anser vi att den är informell och har skapats mer av 

personalen  än själva organisationen. Vi kan även dra en slutsats att den informella WLB 

kulturen var starkare beroende på chefers förståelse för familjerelaterade problem. Chefer 

med större förståelse var mer uppmuntrande till kvinnors användande av flexibla 

arbetsarrangemang.  

Vi fann även att respondenternas partner och omgivning hade en stor inverkan på både 

användandet av flexibla arbetsarrangemang och deras karriärutveckling. De flesta 

respondenter med partner uttryckte att utan en stödjande partner hade de inte utvecklas lika 

mycket inom karriären. Det vi dock inte kunde identifiera var om flexibla arbetsarrangemang 

var i ett positivt förhållande med karriärutveckling. Många kvinnor upplevde arrangemangen 

som ett verktyg för att balansera arbete och familj och inte som ett sätt att hjälpa dem i deras 

karriärutveckling. Vi anser därför att flexibla arbetsarrangemang är ett bra verktyg för att 

skapa välmående hos de anställda som sedan ger en positiv effekt på arbetet, men att det krävs 

andra typer av verktyg för att få kvinnor att utvecklas mer. Vi fann att bland forskare så 



64 
 

innebar en utveckling i karriären, att forska utomlands några år, detta har blivit problematiskt 

för många eftersom de inte kan lämna familj.  

Våra resultat kan främst riktas till branscher där kvinnor har möjlighet att arbeta flexibelt eller 

är i ett stort behov på grund av arbetsbörda. Vi anser att organisationer som tillåter de 

anställda att arbeta flexibelt behöver se de faktorer vi har kommit fram till för att de kvinnliga 

anställda ska nyttja arrangemangen på ett optimalt sätt. Organisationer behöver förstå att de 

måste stödja och stötta arrangemangen och personen som har ett behov av att använda sig av 

dem.  

8.1 Reflektioner över vår studie 

8.1.1. Diskussion 

Vi har fått fram relevanta faktorer för hur användandet av flexibla arbetsarrangemang på bästa 

sätt kan fungera. Lärarna var inte lika flexibla som forskarna även om de flesta av forskarna 

också undervisade. Vi anser dock att lärare borde få vara mer flexibla när det finns möjlighet 

till det, dvs när de inte ska undervisa eftersom arbetsmiljön kan påverka arbetet negativt.  

Arbetsmiljön påverkas negativt då studien visar att både lärare och forskare kunde bli störda 

av både elever och kollegor på arbetsplatsen. Många av våra respondenter med unga barn som 

använde sig av arrangemangen ansåg att det fungerade utmärkt och att de inte kunde föreställa 

sig hur det skulle vara att arbeta under fasta tider, de uttryckte att de inte hade kunnat arbeta 

100 %. Detta innebär att arrangemangen har hjälpt dem att klara av att arbeta heltid och 

därmed inte behöva gå ner i lön. Den empiriska undersökningen visar att det är oerhört viktigt 

för både arbetsgivare och arbetande kvinnor att förstå fördelarna med att arbeta flexibelt.  

Eftersom vi endast intervjuade kvinnliga anställda så kan vi inte få reda på hur cheferna 

upplever flexibla arbetsarrangemang. Vår studie hade stärkts om vi fick information om hur 

chefer aktivt eller inaktivt arbetar med work-life balance frågor och om de anser att 

arrangemangen hjälper de anställda i deras karriär. Vi anser att det är av betydelse för 

arrangemangens funktioner att få insikt i flera olika perspektiv, genom att förstå hur varje part 

inom en organisation upplever dessa arrangemang, anser vi att man kan utforma bättre system 

för hur de ska fungera optimalt. Vi kan inte veta om det finns särbehandling när det gäller 

arrangemangen. Vi uppfattar inte som att alla chefer är lika förstående och har samma 

förtroende för alla kvinnliga anställda, därför är det av betydelse att man även intervjuer 

chefer för att få fram deras attityder och upplevelser.  
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8.1.2.  Studiens bidrag 

Våra resultat i studien kan användas för att få en bättre förståelse för kvinnors svårigheter att 

hitta livsbalans. Vi harmaterial från kvinnors egna berättelser som visar relevansen på detta 

perpektiv. Studien har visat att kvinnliga forskare och lärare är i behov av flexibilitet för att 

enklare kunna balanserna arbete och familj. Organisationer som har svårt att behålla och 

attrahera kvinnliga arbetare kan använda sig av denna studie och få en bättre förståelse för 

fördelerna med att arbeta flexibelt.  

Vår studie har också visat att bland annat öppet diskussionsklimat och stöd från 

organisationen är en bidragande faktor för kvinnors karriärutveckling. Organisationer som 

efterfrågar kvalificerade kvinnor som kan nå ledande positioner bör ta till sig detta och börja 

stötta och uppmuntra kvinnor i deras utveckling. Vår förhoppning är att denna studie ska 

hjälpa företagsekonomin genom att marknaden anpassar sig mer efter kvinnors förmågor att 

prestera, så värdefull kompetens inte går förlorad. 

8.1.3. Förslag på vidare forskning 

Vi föreslår att samma undersökning följs upp med fler kvinnliga respondenter från andra 

yrken. Detta skulle kunna styrka studiens reabilitet och generaliserbarhet. Ett annat förslag är 

att genomföra samma undersökning på ensamstående kvinnor med barn. Detta för att få se om 

ensamstående kvinnor med barn,  är i större behov av flexibla arrangemang.  

Vidare forskning kan också innefatta att man studerar hur olika typer av organisationer arbetar 

med flexibla arbetsarrangemang. Dvs om strukturen och kontexten påverkar erbjudandet av 

flexibla arbetsarrangemang.   
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Bilaga 1 Förkortningar  
 

Förkortningar som används i arbetet  

HRM Human resource managment  

WLB Work life balance  

FAA Flexibla arbetsarrangemang  

LMX Leader – member exchange  

POFS Perceived organizational family support  

 

 


