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Sammanställning av forskningsresultat  
 
 
Sammanfattning 
Längtan efter att kombinera familjeliv, arbetsliv och även ha utrymme för egen fritid, är 
en angelägen fråga som både män och kvinnor delar. Att kombinera arbetet med övriga 
delar av livet är många gånger en balansakt, och både ansvar och konsekvenser bör delas 
av arbetstagare och arbetsgivare. Under ett tidigare projekt väcktes tanken om att kunna 
kvalitetsstämpla de arbetsplatser som underlättar för sina anställda att både vara effektiva 
på jobbet och vara goda föräldrar eller hinna med sina egna åldrande föräldrar. En 
prototyp för en sådan certifiering utvecklades i ett tidigare projekt, men kriterierna 
behövde prövas för att så småningom nå fram till möjlig produkt för den svenska 
arbetsmarknaden. Projektet skulle därför kalibrera modellen, och pröva vilken roll 
medarbetarsamtalen kan ha i organisationens lärprocess för att skapa hållbara och mer 
jämställda arbetsplatser, vilket också har relevans för kommersialiseringen av märkningen.  
 
Ett huvudresultat är att medarbetarsamtal är en komplex samtalsform där många, ibland 
konkurrerande mål samverkar. Vi fann att individuella medarbetarsamtal inte är ett bra 
forum för att diskutera frågor om balans i livet. Stressen på jobbet riskerar att 
bagatelliseras i samtalen och det kan därför vara alltför riskabelt för medarbetaren att 
uttrycka att hon eller han upplever stress. 
 
Teman som karriärutveckling, individuella prestationer och även lön gör balansfrågorna 
problematiska i samtalet. För den enskilde medarbetaren är det viktigt att framstå som en 
god medarbetare. Att påtala problem med att balansera sitt liv krockar med dessa 
förväntningar, och gör att eventuella problem som synliggjorts ofta förminskas under 
samtalets gång. Även om medarbetarsamtalen fyller en viktig funktion enligt både 
anställda och chefer är det troligen inte det mest lämpliga forumet för balans i livet-frågor. 
Den modell för märkning av arbetsplatser som utvecklats kommer behöver därför 
kompletteras med andra, mer kollektiva former för att lyfta strukturella snarare än 
individuella problem med att balansera arbetsliv och övrigt liv.   
 
 
Tillvägagångssätt 
De resultat vi presenterar har sin grund i tre olika material: 
 

• Enkätundersökning (68 av 103 tillfrågade svarade, 50 kvinnor och 17 män). 
• Intervjuer (två chefer, sex anställda vid två olika kontor) 
• 8 videoinspelade medarbetarsamtal (två chefer, sex anställda vid två olika kontor 

inom ett mellanstort tjänsteföretag) 
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Enkäten – vår lägesöverblick 

• Majoriteten är positiva till medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtalet upplevs ha 
faktisk betydelse (ca 30%). Något fler män än kvinnor ansåg att samtalet lett till 
önskvärda förändringar.  

 
• Få brister i samtalet påtalas av dem som svarat. Dock fanns kommentarer som att 

man saknade frågor om hur man ”mår” och ”trivs”, samt konkreta förslag på hur 
kombinationen karriärsatsning och små barn hemma kan underlättas. 

 
• Ca 1/3 upplever dock balansfrågorna som mindre bra eller varken bra eller dåligt. 16 

medarbetare – alla kvinnor - var tveksamma till frågorna om balans i livet. 
Samtidigt var det framför allt kvinnor som tyckte dessa frågor var särskilt viktiga. 
Detta resultat antyder hur komplex frågan om balans i livet är för en enskild 
medarbetare. 8 kvinnor i studien (16% av de som svarat), men inga män, upplever 
också att de inte kan kombinera arbetsliv och övrigt liv på ett tillfredsställande sätt. 
Beskrivna konsekvenser var trötthet, stress och upplevelse av otillräcklighet både 
på arbetet och hemma. 

 
• I enkäten har också några påtalat att det inte är helt enkelt att ta upp sina egna 

upplevelser av stress i medarbetarsamtalen.  
 
 
Intervjuerna – medarbetarsamtalen som lärprocess 
Man kan beskriva organisationer utifrån formella och informella (dolda) läroplaner, 
det vill säga de processer som har med lärandet att göra inom en organisation eller 
arbetsgrupp. Den dolda läroplanen är då specifika arbetsuppgifter som inte är 
tydliggjorda, samt normer kring hur man förväntas vara, agera och uppträda. En sådan 
dold läroplan kan vara hur en medarbetare förväntas uppträda och handla, även om 
detta inte finns beskrivet någonstans i företagets dokumentation.  
 
I materialet har vi kunnat se beskrivningar av en god medarbetare som omfattar 
egenskaper som lojalitet, hög arbetskapacitet, flexibilitet, och stresstålighet. Dessa önskvärda 
egenskaper får konsekvenser för samtal om balans i livet, eftersom egenskaperna i sig 
bär med sig att man faktiskt klarar av att uppnå balans i livet.  
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Analys av inspelade medarbetarsamtal 
Vi har också i detalj studerat åtta inspelade medarbetarsamtal. Nedan beskriver vi 
kortfattat våra huvudresultat av analysen, samt några saker som chefer kan vara extra 
uppmärksamma på under ett medarbetarsamtal.  
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• Samtalsämnen som direkt eller indirekt rör balans i livet kan förekomma genom 

hela samtalet och inte nödvändigtvis i anslutning till direkta frågor 
 

• Samtal kring stress är nära kopplade till möjligheter att prata om balans i livet. 
 
• Omtalad/påtalad stress inte nödvändigtvis upplevd stress. Stress kommer ofta upp 

som något positivt och prestationshöjande. Att prata om negativ stress kan då vara 
problematiskt.  

 
• Genom att uttrycka obalans mellan arbetsliv och övrigt liv uttrycker man också 

avvikelse i förhållande till sociala normer.  
 
 
Sammantagna resultat 
Vårt material med enkäter, intervjuer och inspelningar är samstämmigt på flera viktiga 
punkter. Vi ser: 
 

• att i medarbetarsamtalen etableras och förstärks normer, roller och förhållningssätt 
gemensamt av chef och anställd 

 
• att medarbetarsamtalen har en tydlig koppling till prestationsmätning och 

lönesättning. 
 

• att det därför är problematiskt för medarbetare att tillstå problem som inte är 
kompatibla med att vara en god medarbetare.  

 
• Medarbetarsamtalen behöver därför kompletteras med andra mindre individuellt 

riskabla former för att lyfta balans i livet-frågor.  
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Att tänka på i samtal om balans, stress och trivsel  med medarbetare 
Ett samtal mellan två personer i en organisation byggs upp gemensamt. Utifrån vårt 
arbete med det insamlade materialet har vi observerat några saker som kan vara bra att 
tänka på inför medarbetarsamtal och i samband med utarbetande av nya samtalsmallar 
inför dessa träffar. Vi sammanfattar dem nedan. 
 
 
Samtalsmallen som resurs i samtalet 
En förutbestämd mall med teman och frågor inför samtalet är en god förutsättning för att 
samtalen ska få liknande innehåll och kvalitet. Vi har observerat att mallen 

• ger deltagarna chans att förbereda sig 
• underlättar socialt problematiska ämnen genom att båda kan förhålla sig mer 

distanserat till dem 
• ibland ställer höga krav på medarbetaren att kunna analysera sin livssituation 

utifrån 
• distanseringen medför en risk för att samtalet på en generell snarare än en 

individuell nivå. Detta kan mildras genom att man ”samtalar” sig genom mallen 
snarare än att man läser frågor innantill.  

 
 
Att prata om stress och obalans  
Några reflektioner baserade på analyserna av de inspelade samtalen beskrivs nedan. 
 

• Sekvenser där man pratar om stress har visat sig vara möjliga öppningar för att 
fördjupa sig i balans/obalans i livet. 

• Om medarbetaren nämner upplevd negativ stress kan man som chef vara extra 
uppmärksam på det fortsatta samtalet. Om medarbetaren visar tecken på att 
försöka släta över, mildra eller förminska upplevelse av stress, eller att snabbt sätta 
in den i ett relativt sammanhang (dvs stressen är ”bara tillfällig) kan man försöka se 
om det finns ”mer att berätta” genom att t ex vänta in medarbetaren, ställa fler 
följdfrågor och bekräfta medarbetarens ”rätt” att uppleva stress som negativ. 

• Som chef kan man också vara vaksam på hur man själv pratar om stresstålighet, 
hög arbetsbelastning, och annat som bidrar till bilden av en god medarbetare med 
livet i balans. Genom att vänta in medarbetarens beskrivningar istället för att skapa 
eller bygga vidare på bilden av en god medarbetare som stresstålig öppnar man fler 
möjligheter för medarbetaren att påtala eventuella problem. 

•  Det är också bra att hålla sig lite neutral när medarbetaren pratar om stress som 
positiv eller prestationshöjande. Om chefen istället håller med om bilden av stress 
som något positivt kan det försvåra för medarbetaren att sedan ta upp negativ 
stress. 
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Hur går vi vidare? 
Utifrån våra resultat vill vi utveckla studien vidare i två riktningar. Den ena är att 
undersöka medarbetarsamtalens utformning och inflytande på en arbetsplats som på 
flera sätt skiljer sig från det tjänstemannaföretag som deltog i den aktuella studien. Vi 
planerar att vända oss till regionala och etablerade företag och arbetsplatser inom 
verkstads- eller tillverkningsindustrin. Vi vill också undersöka om mer kollektiva 
former för att lyfta frågorna om balans i livet på arbetsplatsen kan utveckla 
medarbetarsamtalet vidare. 

  
Studien ingår i en större undersökning om jämställd hållbar tillväxt. Läs gärna mer och 
följ vår forskning på http://www1.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=2404. Förutom 
information om projektet finns där också uppdaterade upplysningar om publiceringar 
och rapporter.  
 
För mer information kontakta gärna  
Christina Olin Scheller, tel. 054-7001689 eller 0703-151291 
christina.olin-scheller@kau.se 
eller 
Erica Sandlund, tel. 070-5606559 
erica.sandlund@kau.se 
 

 
 
 


