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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan arbetsidentitet, familjeidentitet, 
situationskrav och kön med grund utifrån en tidigare gjord studie av Greenhaus et al 
(2012). Studien gjordes med hjälp av en enkätundersökning vilken skickades ut till 
alumner från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi med examensår 2002 t.o.m. 
2007 från Linköpings universitet. Resultaten visade ett signifikant negativt samband 
mellan situationskrav och arbetsidentitet, vilket indikerade att ju högre situationskrav 
desto lägre arbetsidentitet. Detta resultat skiljde sig från Greenhaus et als (2012) studie, 
då de i sin studie inte fann detta samband. Däremot identifierades inget signifikant 
samband mellan situationskrav och familjeidentitet i aktuell studie.  

 
Nyckelord: arbetsidentitet, familjeidentitet, situationskrav, kön 
 



  

 

 
Abstract 

 
Title: Correlation between work identity, family identity, situational demands and gender 
 
The purpose of this study was to examine the relationships between work identity, family 
identity, situational demands and gender with bases on a previous study by Greenhaus et 
al (2012). The study was done using a questionnaire which was sent out to alumni from 
the Master program in Industrial Management which graduated in 2002 to 2007 from 
Linköping University. Results showed a significant negative correlation between the 
situation demands and work identity, which indicated that the higher situation demands, 
the lower work identity. This result differs from Greenhus et al's (2012) study, since this 
correlation was not found in their study. In contrast, no significant relationship was 
identified between the situation demands and family identity in this current study. 
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Inledning 
 
Förr flöt arbete och icke-arbete ofta ihop utan gränser för de som exempelvis arbetade 

som bönder eller jägare, motsatsen var det för dem som var lönearbetare då arbetet 

utfördes på en bestämd arbetsplats under ett visst antal avlönade timmar och därefter var 

man ledig (Agervold, 2001).  Denna definition av arbete hänger fortfarande kvar idag 

men utesluter all annan aktivitet som är en förutsättning för att samhället och livet ska 

fungera. Hit hör det oavlönade och ofta osynliga arbetet inom hem och hushåll och inte 

minst tid för sin familj. För att få en bättre bild av det så kallade livspusslet måste vi lägga 

ihop avlönat och oavlönat arbete för att få ett mått på kvinnors och mäns totala 

arbetsbörda (Frankenhaeuser, 1997).  

År 2012 gjordes en amerikansk studie av Greenhaus, Peng & Allen där man 

undersökte relationen mellan flera indikatorer på arbets- och familjeidentitet med 

veckoarbetstiden hos män och kvinnor. Jag har använt deras studie som grund för att 

testa detta i en svensk kontext. Syftet med deras studie var att undersöka sambandet 

mellan situationskrav och arbets- och familjeidentitet och förutsägelsen av arbetstimmar. 

Därefter var det andra syftet med deras studie att undersöka om sambandet mellan 

arbets- och familjeidentitet och förutsägelsen av arbetstimmar var lika eller olika för män 

och kvinnor. De skickade postalt ut en enkät till alumner från ett utvalt universitet i USA 

och deras resultat och analys baseras på svaren från 193 alumner (utskicket skedde till 

287 alumner) där alla hade en anställning och var gifta. De fann att män i allmänhet 

arbetade många timmar oavsett situationskrav eller att det behövdes och oavsett styrkan 

på arbets- och familjeidentiteten. Kvinnors arbetstid o andra sidan var förknippad med 

arbets- och familjeidentitet där situationskraven bestämde arbetstiden. De föreslog att 

dessa könsskillnader kan förklaras utifrån hur kvinnor och män konstruerar/tolkar deras 

arbets- och familjeidentitet.  

Nedan följer en sammanfattad teoretisk bakgrund till några av de olika faktorer som 

jag avsett mäta och jämföra för att ge en bättre förståelse samt utforma hypoteserna och 

analysera resultatet med grund i dessa. Anledningen till bakgrunden av det första stycket 

om den sociala identitetsteorin är för att senare förstå uppkomsten av arbets- och 

familjeidentiteten som även kan tolkas olika av kvinnor och män.  

Sociala identitetsteorin 
 
Tajfel (1978) menar att varje persons självidentitet och självuppfattning tar form efter den 

grupp de är aktiva i och identifierar sig med, och ju starkare individen identifierar sig 
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med en roll, desto mer tid och energi lägger varje individ på rollen. Vidare, när individer 

känner samhörighet och engagemang till den grupp och roll vilket de starkt identifierar 

sig med är de lojala mot de andra personerna i relationen samt är motiverade att bidra till 

välbefinnande till denna (Sluss & Ashforth, 2007).  

Arbetsidentitet 
 
De flesta personer i i-länder kommer dagligen i direkt eller indirekt kontakt med olika 

typer av organisationer. Att förvärvsarbete idag är en central del av de flestas liv och att 

merparten tillbringar största delen av sitt vuxna liv i arbetslivet är bara att konstatera 

(Spector, 2012; Kaufmann, 2010). Blustein (2006) menar att det organiserade arbetet ger 

oss grunden för personlig hälsa, utveckling behovstillfredsställelse och identitet och utgör 

även ett mycket viktigt socialt sammanhang.  

Greenhaus et al (2012) granskade fyra indikatorer som tros öka eller förstärka 

framträdandet av ens arbetsidentitet; arbetets centrala roll, karriärtillfredsställelse, 

arbetsnivå och lön. Detta för att dessa indikatorer exempelvis representerar en självbild 

vilken har sina rötter i upprättandet av sin karriär eller så kan de innebära betydande 

arbetsprestationer som leder individer att definiera sig i starkare termer i ett yrke eller 

organisation. Dessutom bör de faktorer som stärker arbetsidentiteten förknippas med 

många arbetstimmar eftersom individer är benägna att spendera mer tid på de aktiviteter 

som validerar och förstärker deras sociala identitet mest (Ng & Feldman, 2008).  

Arbetsidentitet man och kvinna. Könsroller, definieras som uppsättningar av 

normer och föreställningar vilka föreskriver beteenden och aktiviteter som är lämpliga för 

varje kön (Eagly, 1987). Dessa socialkonstruerade roller påverkar t.ex. hur individer 

konstruerar sin identitet bland annat på arbetet och påverkar också vad de förväntar sig 

från andra på arbetet (Sluss & Ashforth, 2007). Kvinnor anses ha förmågan att göra flera 

saker samtidigt, medan män koncentrerar sig på en uppgift åt gången. Kvinnor har 

lättare att se helheter, medan män fokuserar på delar (Granér, 1994).  

 Greenhaus et al (2012) menar att män och kvinnor tolkar sin arbetsidentitet på 

olika sätt. Män tenderar att hålla en auktoritär orientering och sätta uppgiften framför 

relationerna (Mainiero & Sullivan, 2006) och lägger tonvikt vid att uppnå pengar, makt 

och avancemang i karriären (Eddleston et al, 2006) arbetsresultat som ofta tros vara 

beroende av att arbeta många timmar (Bailyn, 1993). Dessutom är det viktigare för män 

med en stark arbetsidentitet att uppnå dessa resultat, eftersom att nå framgång i en 

mycket framträdande roll ökar välbefinnandet mer än framgång i en mindre 

framträdande roll (Thoits, 1991). Därför, för män i ett arbete med låga situationskrav 
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vilket ger dem rätt att bestämma över sina arbetstimmar, bör de med en stark 

arbetsidentitet arbeta fler timmar än män med svag arbetsidentitet.  

 Å andra sidan menar Greenhaus et al (2012) att kvinnors karriärer inte kan skiljas 

från det större sammanhanget av relationer, särskilt relationer utanför arbetet. Som ett 

resultat, kvinnors arbetsidentitet sträcker sig utanför deras uppgiftsrelaterade mål och 

inkluderar oro gällande balans, ömsesidigt beroende och samhörighet med andra. 

Kvinnors relations/arbetsorientering uppmuntrar dem att göra arbetsrelaterade beslut, 

åtminstone delvis, på de konsekvenser som besluten har för andra människor i deras liv 

(Mainiero & Sullivan, 2006). Eftersom balans- och relationsmöjligheter ofta vägs in i 

deras arbetsbeslut och uppnås nödvändigtvis inte genom att arbeta fler timmar, så drivs 

kvinnor mindre av styrkan i deras arbetsidentitet för att avgöra hur många timmar de ska 

arbeta. Därför kan vi inte förvänta oss att kvinnor med stark arbetsidentitet arbetar längre 

än de med svag arbetsidentitet när de upplever att de har bestämmanderätt över sin 

arbetstid.   

Familjeidentitet 
 
Precis som en stark arbetsidentitet bör vara förknippad med att arbeta fler timmar bör en 

stark familjeidentitet vara förknippad med att arbeta färre timmar. Eftersom tid för 

familjen normalt sätt inte kan kopplas ihop med arbetet (Day & Chamberlain, 2006) kan 

individer med en stark familjeidentitet välja att begränsa sina timmar på jobbet för att ta 

sitt familjeansvar. Individer som starkt identifierar sig med sin familjeroll förväntas i stor 

utsträckning delta i familjens aktiviteter för att förstärka sin roll (Thoits, 1991) och för att 

uttrycka sitt engagemang för att hjälpa andra familjemedlemmar (Meyer et al, 2006).  

Ibland uppstår en dissonans mellan önskade och faktiska prioriteringar vad gäller 

arbete, hem och familj och det är svårt att avgöra vad som är viktigast (Bengtsson, 2002). 

Greenhaus et al (2012) granskade fyra indikatorer som tros öka eller förstärka 

framträdandet av ens familjeidentitet; familjens centrala roll, familjetillfredsställelse, den 

tid som ägnas åt familjeaktiviteter och föräldraansvar. 

Familjeidentitet man och kvinna. Av tradition har kvinnan i familjen haft 

ansvaret för de flesta sysslor i hemmet, medan mannen stått för försörjningen. Men fler 

kvinnor arbetar idag heltid och den svenska kvinnan är faktiskt unik i världen vad gäller 

detta. Även om det var ekonomiskt möjligt så föredrar kvinnor en kombination av 

förvärvsarbete och hemarbete framför att stanna hemma heltid (Frankenhaeuser, 1997).  

Kvinnor tenderar att tolka sin familjeidentitet i termer av att vårda 

familjemedlemmar (Corrigall & Konrad, 2006). Dessutom, vårda och stödja andra kräver 

tid och uppmärksamhet vilket många arbetstimmar inte tillåter. Därför, när kvinnor har 
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bestämmanderätt över hur många timmar de ska jobba (vid låga situationskrav på 

arbetet) så förväntas kvinnor med en stark familjeidentitet arbeta färre timmar än kvinnor 

med en svag familjeidentitet (Greenhaus et al, 2012). På grund av starka kulturella 

normer kring män som familjeförsörjare (Hostetler et al, 2007) så tolkar många män sin 

familjeroll i fråga om att uppfylla sin familjs ekonomiska behov. Därför, när män får 

bestämmanderätt över hur många timmar de ska jobba, förväntar vi oss inte att män med 

en stark familjeidentitet ska arbeta färre timmar än män med svag familjeidentitet.  

Situationskrav 
 
Hög arbetsbelastning, i studien kallat starka situationskrav, i arbetslivet kan begränsa 

individer från att agera på ett identitets konsekvent sätt på grund av att individer upplever 

vid hög arbetsbelastning att de måste arbeta mer timmar än normalt vilket då upplevs 

mer som ett krav än villkorligt. När arbetet utövar påtryckning för att arbeta långa dagar 

får det de anställda att känna sig tvingade att ägna betydande tid till jobbet även om de 

har en svag arbetsidentitet eller en stark familjeidentitet (Ng & Feldman, 2008). Därför 

att starka situationskrav sätter gränser för i vilken utsträckning arbetsidentitet och 

familjeidentitet är förknippade med arbetstid eftersom det minskar den upplevda 

handlingsfriheten individerna har över sina arbetstimmar. När arbetsbelastningen är hög, 

räknar vi med att individer arbetar relativt många timmar för att uppfylla sina 

arbetsuppgifter oavsett styrkan i deras arbets- eller familjeidentitet. Omvänt, en låg nivå 

av arbetsbelastning producerar lite tryck att arbeta långa dagar, vilket i sin tur ökar 

handlingsutrymmet att avgöra hur många timmar de ska arbeta, och ger större möjlighet 

till individuella preferenser och värderingar för att bestämma beteende och som resultat 

stärker effekterna av arbets- och familjeidentiteten på arbetstid, det vill säga gör det att 

individer agerar identitets konsekvent (Ng & Feldman, 2008).  

 Efter den stressigaste perioden mellan 35 och 40 år kommer en tid då både 

kvinnor och män upplever att de har stort inflytande och egenkontroll över sin 

arbetssituation. Det finns många orsaker till detta; barnen är äldre, man är säkrare i sin 

yrkesroll och är fortfarande tillräckligt ung för att inte känna sig hotad av yngre förmågor 

(Frankenhaeuser, 1997). 
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Syfte och hypoteser 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan arbetsidentitet, familjeidentitet, 

situationskrav och kön. Detta testas med hypoteser som skiljer sig något från Greenhaus 

et al (2012) hypoteser då de gjorde en mer omfattande studie samt att jag har valt att dela 

upp mina hypoteser.  

 
 
H1a: Det finns ett signifikant samband mellan situationskrav (prediktorvariabel) och 

arbetsidentitet (utfallsvariabel).  
 

H1b: Sambandet mellan situationskrav och arbetsidentitet är olika för kvinnor och män.  

 
 
H2a: Det finns ett signifikant samband mellan situationskrav (prediktorvariabel) och 

familjeidentitet (utfallsvariabel), 
 

H2b: Sambandet mellan situationskrav och familjeidentitet är olika för kvinnor och män.  
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Metod 

Deltagare och urval 

Likt Greenhaus et al (2012), valde jag att skicka ut en enkät (se bilaga 1) till alumner från 

ett utvalt universitet och tog då kontakt med alumniverksamheten på Linköpings 

universitet. Till skillnad från Greenhaus et al (2012) var min enkät webbaserad medan 

deras var postal. Inbjudan via mail med länk (se bilaga 2) till den webbaserade enkäten 

skickades ut till dem som läst civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi med 

examensår 2002 till och med 2007, detta utskick via mail hjälpte en samordnare på 

alumniverksamheten mig med. Totalt skickades inbjudan ut till 765 alumner och efter 

drygt en vecka så hade 80 alumner svarat på enkäten, dock var det av dessa ett bortfall på 

7 personer (5 män och 2 kvinnor) som deltagit men inte slutfört enkäten. Så det är svaren 

från 73 respondenter som resultatet och den nuvarande analysen baseras på.  
Av respondenterna var 36 % kvinnor och 64 % män. Av dessa var 63 % gifta,  

25 % ogifta men levde med partner och resterande 12 % ogifta och levde inte med någon 

partner. Av de respondenter som hade partner så arbetade 66 % av partnerna heltid och 

22 % deltid eller inte alls (resterande 12 % är de som inte hade någon partner). 71 % av 

respondenterna hade barn och av dess var det 46 % som hade ett barn som bodde 

hemma, 48 % som hade två barn som bodde hemma och resterande 6 % hade tre barn 

som bodde hemma. Det var endast en av respondenterna som var egen företagare. Ålder 

på respondenterna var 31-56 år och medelåldern var 36 år. Medel årslönen för 

respondenterna var 550 000 – 599 999 kr (störst grupp (24 pers) var de som tjänade 

720 000 kr eller mer) och de har haft sin nuvarande befattning i genomsnitt 3 år. De flesta 

hade någon form av chefsposition om de inte var konsult, partner, VD, projektledare 

eller verksamhetsutvecklare.  

Datainsamlingsmetod och utformning 
 
I och med att Greenhaus et als (2012) studie låg till grund för min studie ville jag gärna ta 

del av den enkät de använt sig av och kontaktade därför dem vi mail för att se om det 

skulle gå att få tag på enkäten de skickat ut i deras studie. Efter svar från dem hade jag 

fått deras ursprungliga enkät och kunde utgå från den i utformningen av min enkät. I och 

med att de gjort en mycket större och omfattande studie valde jag därför att inte ta med 

alla delar från deras enkät utan de delar jag ansåg mest relevanta för att testa de 

hypoteser jag ställt upp. Nedan följer beskrivning av de olika delarna i enkäten: 
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 Del 1 – Inleder med demografiska variabler för att få bakgrundsinformation om 

respondenterna. Eftersom arbetstid kan påverkas av om man har en partner och dennes 

anställningsform (Maume & Bellas, 2001) kontrollerade jag det genom fråga 3 och 4. I 

denna del ingår även frågor angående föräldraansvar, fråga 5 och 6, som är en av 

variablerna för familjeidentitet och bad därför respondenterna att ange om de hade barn 

och om de hade det, hur många av dessa som bodde hemma. Detta eftersom tidigare 

forskning menar att det är större föräldraansvar att ha barn som bor hemma (Wharton & 

Blair-Loy, 2006).  
Del 2 – Behandlar frågor om respondenternas nuvarande anställning för att få 

information om vad de har för titel, hur länge de arbetat i organisationen, haft sin 

nuvarande anställning samt deras lönenivå som de angav i intervaller, detta för att kunna 

överblicka deras arbetssituation vilket även återkommer under del 4. 
Del 3 – I denna del ville jag få ett mått på respondenternas genomsnittliga antal 

timmar de utförde lönearbete och spenderade tid med familjen (exempelvis make, barn 

och föräldrar) under en vecka. Deltagarna rapporterade det genomsnittliga antalet 

timmar de arbetade och tillbringade tid med familjen varje dag inklusive helger. Att 

använda en enda fråga om veckoarbets- och familjetid var för att minska fel eftersom 

denna information är lättare för deltagarna att hämta (Major et al, 2002). De dagliga 

tiderna summerades sedan för att bilda ett veckomått av arbets- och familjetid. Den 

genomsnittliga tiden för arbete/vecka för alla respondenter var 44 timmar (kvinnor: 43 

tim, män: 44 tim) och tiden för familjen/vecka för alla respondenter var 32 timmar 

(kvinnor: 30 tim, män: 33 tim).  
Del 4 och 5 – Mäter resterande variabler som ingår under arbets- och 

familjeidentitet samt hur man upplever belastningen både hemma och på jobbet. Detta 

genom att respondenterna fick ange på en femgradig skala som sträckte sig från 1: 

stämmer inte alls, till 5: instämmer helt om de instämde eller tog avstånd från olika 

påståenden för att bilda ett totalt värde för arbetsidentitet och familjeidentitet för varje 

person.  
Del 6 – handlade om balansen mellan arbets- och familjeliv och respondenternas 

dagliga prioriteringar för att i stort sammanfatta tidigare frågor i enkäten genom att de 

skulle kryssa i det påstående som stämde bäst in på dem.  
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Tillvägagångssätt  
 

Till skillnad från Greenhaus et al (2012) då de skickade ut enkäten med post och 

frankerat svarskuvert valde jag att istället göra den på webben och ett mailutskick med 

länk till enkäten för att öka chanserna att fler personer skulle svara (Trost, 2012) Jag 

använde mig heller inte av hela Greenhaus et al’s enkät utan valde ut de delar jag ansåg 

relevanta för min studie. 

 Då Greenhaus et al (2012) använde sig av alumner i deras studie beslutade jag 

mig för att göra samma sak och kontaktade alumniverksamheten på universitet i 

Linköping för att fråga om de kunde hjälpa mig att skicka ut inbjudan (se bilaga 2) till de 

som läst ingenjörsprogrammet i industriell ekonomi med examensår några år tillbaka i 

tiden för att det skulle öka chansen att de hade både karriär och familj. Det första 

utskicket gjordes till dem som tog examen år 2004, men då det inte genererade i så 

många svar som jag hoppades gjordes ytterligare ett utskick till dem som tog examen  

år 2002, 2003, 2005, 2006 och 2007 vilket genererade fler antal svar och efter att jag fått 

80 respondenter stängde jag enkäten för att sammanställa resultatdelen.  

Design och dataanalys 
 
Respondenternas svar sammanställdes i en excelfil, och de statistiska analyserna gjordes 

med mjukvaran SPSS.  

För att testa hypoteserna använde jag mig först av regressionsanalys som 

statistisk analysmetod för att testa sambandet mellan situationskrav och arbetsidentitet 

samt situationskrav och familjeidentitet; p-värdet för signifikant resultat sattes till .05. För 

att testa H1b samt H2b använde jag mig av ett Z-test för att testa om det fanns en skillnad 

i samband mellan situationskrav och arbetsidentitet mellan män och kvinnor respektive 

situationskrav och familjeidentitet mellan män och kvinnor 

Forskningsetiska överväganden 
 
I utformningen av enkät och insamling av data har hänsyn tagits till etiska övervägande 

(Vetenskapsrådet, 2011) för att säkerställa anonymitet, konfidentialitet, frivillighet, 

samtycke och utförlig information om undersökning och syfte. Därför hade jag ej med 

frågor rörande personlig information som namn, adress, personnummer och 

telefonnummer. I och med att jag fick hjälp med att skicka ut enkäterna har jag inte fått 

reda på någon personlig information om respondenterna förutom de svar de angett i 

enkäten. All insamlad data hanterades konfidentiellt och alla deltagare förblev anonyma. 
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Resultat 
 
Resultatet kommer att presenteras utifrån hypoteserna H1a och b samt H2a och b.  

Enligt H1a skulle det finnas ett samband mellan situationskrav 

(prediktorvariabel) och arbetsidentitet (utfallsvariabel). Resultatet från 

regressionsanalysen visade ett signifikant samband mellan situationskrav och 

arbetsidentitet, F(1,71)= 5.84, p<0.05. 

 

Tabell 1. Sambandet mellan situationskrav (SK) och arbetsidentitet (AI) SK - AI 

oberoende av man/kvinna (n=73) 

*p<.05 
 

Enligt tabellen är sambandet mellan situationskrav och arbetsidentitet signifikant 

(p=.018) och negativt (Beta= -.276), vilket betyder att ju högre situationskrav desto lägre 

arbetsidentitet. Utifrån detta kan vi konstatera att resultatet stödde H1a.  

Vad gäller H1b så gjordes ett oberoende test av en skillnad 

mellan korrelationerna man/kvinna vilket inte visade på någon skillnad dem 

emellan, (p=.33). 

 Vad gäller H2a och H2b som förutsåg ett samband mellan situationskrav och 

familjeidentitet samt att sambandet mellan situationskrav och familjeidentitet är olika för 

män och kvinnor fanns ingen signifikant skillnad mellan sambanden (p=.33). 

 
 

 R R2 Beta T Sig. 

SK – AI .276 .076 -.276 -2.416 .018* 
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan arbetsidentitet, familjeidentitet, 

situationskrav och kön med grund utifrån en tidigare gjord studie av Greenhaus et el 

(2012). Urvalet bestod av alumner från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 

med examensår 2002 till och med 2007 från Linköpings universitet. Studien genomfördes 

med en kvantitativ metod. Efter en regressionsanalys visade resultatet ett signifikant 

samband mellan situationskrav och arbetsidentitet som även var negativt vilket betydde 

att ju högre situationskrav desto lägre arbetsidentitet. Däremot var det ingen skillnad 

mellan män och kvinnor. Det var inget signifikant samband mellan situationskrav och 

familjeidentitet. 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet i denna studie skiljer sig från Greenhaus et al (2012), i meningen att de inte 

hittade ett samband mellan höga situationskrav och arbetsidentitet. I min studie å andra 

sidan visade det sig att ökningen av situationskrav medförde en lägre arbetsidentitet. När 

det gäller sambandet mellan situationskrav och familjeidentitet identifierade Greenhaus 

et al (2012) ett signifikant samband, och en skillnad mellan kvinnor och män. I min 

studie identifierades inget sådant samband. Skillnaderna mellan mitt resultat och 

Greenhaus et al (2012) kan bero på flera anledningar. Dels var deras undersökning 

betydligt mer omfattande och undersökte ett större antal variabler, och kunde därför få 

med andra aspekter än i min studie. Studierna har också gjorts i olika länder, i USA 

respektive Sverige, med stora skillnader gällande organisationssammansättning och 

hierarki samt könsroller och jämställdhet (Hofstede, 1983); vilket också kan förklara 

resultatskillnader mellan min och Greenhaus et al (2012) studie. 

Sambandet mellan situationskrav och arbetsidentitet skiljde sig inte mellan män 

och kvinnor i denna studie. Detta kan bero på flera olika faktorer. En av anledningarna 

kan vara att idag så är den svenska kvinnan unik i världen vad gäller att arbeta heltid 

(Frankenhaeuser, 1997). Tanken på jämställdhet i Sverige har tagit mycket större plats 

och det mesta ska delas lika mellan kvinnor och män och skillnaden mellan vad som 

anses kvinnligt och manligt och vad som förväntas av båda könen suddas ut här i Sverige 

och skillnaderna blir mindre och mindre (Holgersson et al, 2011).  
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Metoddiskussion och framtida forskning 
 
Eftersom jag hade en tidigare gjord studie av Greenhaus et al (2012) som grund och 

syftet med undersökningen var densamma så använde även jag mig av en 

enkätundersökning precis som studien innan. Att använda sig av enkätundersökning där 

samtliga respondenter får samma frågor och svarsalternativ gör det möjligt att dra 

generella slutsatser, jämföra olika företeelser och för att uttrycka statistiska samband 

mellan egenskaper (Trost, 2012) vilket var syftet med studien.  Grundläggande för 

kvantitativa undersökningar är att resultaten ska vara generaliserbara. En låg 

svarsfrekvens för då med sig att en svårighet att veta om den besvarade enkäten är 

representativ för hela målgruppen (Borg & Westerlund, 2012). I mitt fall kan man tycka 

att jag har en låg svarsfrekvens (73 respondenter av 765 utskick), men enligt Goldberg 

(2003) har inte svarsfrekvensen någon större påverkan ifall studien behandlar relationer 

mellan olika variabler. Fokus i den aktuella studien är på relationen mellan variabler 

snarare än medelvärdet och utbredning, vilket alltså tyder på att en lägre svarsfrekvens 

inte bör inverka på resultatet i någon större utsträckning. 
Fördelen med enkätundersökningar är att snabbt kunna nå ut till ett stort antal 

respondenter. En nackdel är att man inte kan få en djupare kunskap och förståelse för 

respondenten, eftersom det inte finns någon tvåvägskommunikation med utrymme för 

följdfrågor eller utveckling av respondenternas svar, och inte heller möjlighet att 

korrigera svar som grundar sig på missförstånd. Dock påverkar inte undersökarens egen 

uppfattning respondenterna, eftersom ingen visuell kommunikation såsom kroppsspråk 

och ansiktsuttryck påverkar respondenten (Trost, 2012).  
För att en mätning ska ha hög reliabilitet krävs att den är stabil och utsätt för så 

lite vidkommande variabler som möjligt (Trost, 2012) vilket är svårt för mig att 

kontrollera då jag inte har varit med när respondenterna svarat på enkäten och jag då inte 

vet under vilka förutsättningar de besvarat den då enkäten även varit över webben så 

finns det flera tekniska begränsningar att beakta. 

Trost (2012) menar vidare att om man i en enkätundersökning använder sig av 

negationer, krångliga ord och ordvändningar är det stor risk att de som svarar 

missuppfattar frågan och detta leder till låg grad reliabilitet vilket jag hade i beaktande 

när jag gick igenom frågorna. Dock visste jag att det fanns en risk att deltagarna tolkade 

frågorna olika på grund av deras tidigare erfarenheter och kunskap men inför varje del 

fanns tydliga instruktioner hur de skulle gå tillväga när de svarade på frågorna. 

 Vid utformningen av enkäten hade jag konstruktionsvaliditet i beaktande så att 

jag utformade frågorna på ett sådant sätt att jag kunde få svar på hypoteserna. Jag utgick 

även från Ruane (2006) som menar att nyckeln till att nå upp till hög intern validitet är 
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att utforma en bra och hållbar forskningsplan och undersökningsstrategi vilket jag 

strävade efter i forskningsförslaget och samspelet med min handledare. 
Ett sätt att ta denna studie vidare skulle kunna vara att komplettera den 

kvantitativa metoden med en kvalitativ, exempelvis djupintervjuer, för att hitta klarare 

nyansskillnader och nå en djupare kunskap och förståelse för exempelvis attityder till 

arbete och familj.  

Ett annat möjligt område för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka 

om det finns några skillnader mellan olika yrkesgrupper. I min undersökning har jag 

tillfrågat alumner från Industriell Ekonomi, men om man istället studerar helt andra 

yrkesgrupper kanske det finns andra attityder till arbete, karriär och familj. 
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