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Förord 

Jag lyssnar till Annika Norlins röst. Hon sjunger ord som jag känner igen. ”Åkej… 

man är väl fel person. Åkej”. Det är Sonja Åkessons ord. Hon som kallades den 

nötta välfärdens hjältinna. ”Åkej. Jag klarar inte upp det här. Åkej.” Annikas röst är 

nuet, Sonjas ord är 60-tal. Det är inte ens retro, det är fortfarande aktuellt. Inte okej. 

”I drömmen om att vara en av dom som orkar med/ och lyckas/ yeh åkej/ åkej”. 

Trots att dikten skrevs när välfärdssamhället just började ta verklig form, så är den 

ändå aktuell i sina suckande åkej. Frågan ställs fortfarande och igen: Vem ansvarar 

för balanseringen av arbete och familj?  

 

Men kanske måste vi inte stanna i samma resignerade ”åkej”. För visst går det att 

underlätta? Hur gör vi det enklare och bättre? Vilka stöd finns och kan utvecklas?  

Forskare har bearbetat frågor kring gränssnittet arbetsliv och familjeliv under en 

lång tid. Trots det sker ganska små förändringar med avseende på hur människor 

gör. Strategierna är ofta individbaserade och trots tydlig lagstiftning om att 

föräldraskap ska kunna kombineras med arbete, så är villkoren generellt mycket 

olika vad gäller kvinnors och mäns agerande, och även skillnader i förväntningar 

(egna och andras) på vem som bör bära ett huvudansvar. 

 

I ett samarbetsprojekt mellan Centrum för genusforskning, Karlstads universitet 

och ett antal värmländska arbetsgivare och samhällsaktörer, initierades ett samtal 

om möjligheter att öka företags och organisationers förmåga att stödja de anställdas 

möjligheter att balansera familjeliv och arbetsliv. Ett förslag som kom ur samtalen 

var att söka vägar för att utveckla kvalitetsledningssystem för arbetsplatserna. 

Frågan ställdes: kanske kan man skapa en märkning eller en certifiering, för att 

skapa andra incitament för förändringar som stärker individen i det moderna 

arbetslivet. En märkning som flyttar fokus från de enskilda individernas ansvar till 

ett gemensamt och strukturerat ansvar inom ramen för arbetets organisation. 

 

Resultatet är nu fyra år senare Balansa®modellen som beskrivs i denna rapport. 

Det är en modell för systematiskt arbete med arbetsplatsers förmåga att stödja de 

anställdas möjligheter att balansera arbetsliv och övrigt liv. Kriterier definieras och 
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en checklista för det pågående arbetet finns. Ett företag har startats: Mater 

Balansa® AB som är mottagare och utbildare av konsulter och ansvar för 

kvalitetsgranskning. En arbetsplats som arbetar enligt modellen kan med hjälp av 

konsult implementera modellen, arbeta enligt denna och kan senare ansöka om att 

erhålla en märkning att använda i egen marknadsföring och vid rekrytering. 

 

Den här rapporten tillägnas alla som strävar med att skapa en så god arbetsmiljö 

som möjligt. För unga och gamla, föräldrar till småbarn och tonåringar, män och 

kvinnor. En god arbetsmiljö är inget som är gjort i en handvändning. När man trivs 

med sitt arbete; både uppgifter och kollegor, chefer och åtaganden, rum och möten; 

då beskriver nästan alla det i ord om lycka, mening, liv, omsorg. Inte sällan nämns 

den mänskliga faktorn som det avgörande. Någon har ägnat sig åt arbetsplatsen 

snäppet mer än förväntat. Ibland benämns denna människa som en eldsjäl, ibland 

som en förebild, ibland som ”min bästa vän”. När jag samtalat med sådana 

personer som identifierats som centrala för arbetsplatsens välmående, har de ofta 

talat om envis övertygelse i kombination med ganska stor trötthet. En person lutade 

sig tillbaka, log brett och sa: ”Jo, jag är nog snäll, ideell och mycket, mycket trött!” 

 

Men är det verkligen hållbart med enbart eldsjälar? Flera studier betonar att 

chefernas roll är viktig. En chef som är lyhörd och kompetent kan ibland vara 

räddningen för den som kämpar med att hinna med allt. Inte minst när det händer 

något som man inte räknat med. Kloka chefer som har varit med ett tag, reagerar 

tryggt och lugnt och kommer med ibland okonventionella lösningar: ”Vet du, nu 

tror jag vi gör så här, så ska det nog gå bra!” Chefer med förmåga att hantera både 

verksamhet och människor utan att spela ut dem mot varandra, kan på ett skickligt 

sätt utveckla kompetens och stabilitet, genom väl genomtänkta val och innovativa 

vägval. 

 

Men igen: Räcker det? Kanske för stunden, och i det enskilda.  Men det som saknas 

är strukturer och rutiner som tar tillvara alla dessa individuella erfarenheter och 

kunskaper. Det behövs för att behålla goda arbetsmiljöer, kreativa kulturer, 

omsorgsfyllda relationer och stöttande nätverk. Jag förvånas ibland över en ganska 

naiv inställning att den goda arbetsmiljön bara förväntas självklart finnas. 
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Samtidigt bejakar alla det som viktigt. Goda arbetsplatser är alltså viktigt, men vi 

verkar inte behöva investera i dem, eller dokumentera eller ge centrala individer 

organisatoriskt stöd och resurser. Hur ska man förstå denna ambivalens? Goda 

initiativ tas, men det är ofta i tillfälliga och tidsbegränsade projekt. Det ger inte 

kontinuitet och uthållighet. Det sker sällan systematiserat, trots att ledningssystem 

finns tillgängliga. Dessa används oftare för att värna produkter och fysisk 

arbetsmiljö än för de sociala sambanden mellan människa och arbete. Jag vill påstå: 

Det är fortfarande individer som bär det svenska arbetslivet. Vi får antingen hoppas 

att det håller – eller arbeta förebyggande så att det håller! Och i hjärtpunkten ligger 

frågan om hur vi hanterar möjligheterna, och nödvändigheten, att kombinera 

arbetsliv och familjeliv och egentligen allt övrigt liv som ligger utanför det betalda. 

 

Cecilia Nahnfeldt, TD 

Forskare i Livsåskådningsvetenskap  

Centrum för genusforskning, Karlstads universitet. 
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Projektöversikt 

Idén att kvalitetsmärka arbetsplatser kom ur Equalprojektet Balans i livet (2005-

2007) vars projektresultat idag förvaltas av den ideella föreningen Värmlands 

arbetslivsforum (www.arbetslivsforum.se ). Ingående aktörer var: Karlstads 

universitet, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Landstinget i Värmland, 

LO/Kommunal i Värmland, Försäkringskassan i Värmland, IUC (Industriellt 

utvecklingscentrum) Arvika, Föreningen N2B3 (När två blir tre), Kyrkans 

familjerådgivning i Karlstad och Värmlandskooperativen. Ann-Marie Ågren 

genomförde en förstudie inom området som finns publicerad i rapporten Balans i 

livet och kvalitetssäkring, Arbetsrapport 2006, Karlstads universitet, Centrum för 

genusforskning. Den utgör i huvudsak en litteraturgenomgång med fokus på 

erfarenheter av kvalitetssäkringsarbete inom miljöområdet, jämställdhetsområdet 

(s.k. jämställdhetsmärkning) och erfarenheter från området socialt ansvarstagande. 

Rapporten skulle ha utmynnat i ett förslag på hur ett systematiskt arbete skulle 

kunna bedrivas inom området. Så blev inte fallet. Däremot kartlades vissa 

förutsättningar för kvalitetssäkring och erfarenheter från studier av 

jämställdhetsmärkning.  

 

Balansa®modellen i sin första utformning kom till inom ramen för ett projekt 

finansierat av Europeiska socialfondens medel från Mål 3 (2006-2007). Uppdraget 

handlade om att föra idén vidare utifrån kartlagda förutsättningar till en prototyp. 

Balansa®modellen har tagits fram av Cecilia Nahnfeldt under det efterföljande 

projektet ”Kvalitetssäkring för balans i livet”. Modell och arbetsprocesser prövades 

och justerades kontinuerligt i dialog med involverade företag. Fem företag deltog i 

föreläsningar och workshops knutna till den modellutvecklande processen: 

Sveriges Television Värmland, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i 

Karlstads kommun, Westra Wermlands Sparbank i Arvika, Billerud Gruvöns bruk i 

Grums och Rolls Royce i Kristinehamn I samband med konferensen "Livet på 

jobbet" den 24 september 2007 diplomerades företagen av Värmlands 

arbetslivsforum. Den modell som utvecklades i nära dialog med fem branscholika 

arbetsplatser en verifierad modell med avseende på funktion, relevans och 

genomförbarhet. Forskningsprocess och resultat redovisas i denna rapport. 
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Modellen behövde efter det första projektet ytterligare prövning och utveckling. 

Dels behövde kriterier tydliggöras i relation till kunskaper ur forskning, dels 

kvarstod frågor rörande medarbetarsamtalens roll för samtal på arbetsplatsen om 

balans i livet. Utöver detta påbörjades också en verifiering i relation till en 

eventuell marknad. Potentiella mottagare av modellen söktes. Detta gjordes inom 

ramen för projektet JämVäxt (Jämställd hållbar tillväxt) 2008-2009, finansierat av 

NUTEK/Tillväxtverket. Resultat från dessa processer redovisas i denna rapport. 

Arbetsprocessen gällande studien av medarbetarsamtal redovisas i artikeln 

”Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer” i tidskriften Arbetsmarknad 

& Arbetsliv 3/2010. Processen rörande verifiering och marknad redovisas här. 

 

I den fortsatta utvecklingen från januari 2010 har Balansa®modellen tagit steget på 

väg mot kommersialisering. Idag förvaltas modellen av Mater Balansa® AB. 

(www.balansa.nu) Inom ramen för Karlstads universitets innovationskontor gavs 

stöd för varumärkesskydd och fortsatt stöd för kommersialisering. Med stöd från 

Innovationsbron gjordes en enklare marknadsanalys och kundkontakter initierades. 

I juni 2010 erhöll Balansa®modellen andra pris i ALMI Värmlands Skapapris för 

innovationer. I september slussades bolaget in i företagsinkubatorn Inova 

(www.inova.se) för att stödja uppbyggnaden av företagets verksamhet. Våren 2011 

genomförs den första utbildningen av Balansakonsulter, som kan arbeta med 

implementeringen av arbetssätt för företag som vill bli Balansamärkta. 

Rapportens disposition 

I denna rapport presenteras de två forskningsprojekt som båda bidragit med resultat 

som ger kunskap om möjligheterna att realisera en kvalitetsmärkning av 

arbetsplatser som på ett systematiserande sätt främjar de anställdas möjlighet att 

balansera arbetsliv och övrigt liv. Det ena fokuserade prototyputveckling, frågor 

om kompetensutveckling hos nyckelpersoner, samt genusaspekter. Resultat från 

projektet har tidigare inte publicerats för att ge stabila förutsättningar för utveckling 

av Balansa®modellen på väg mot en kommersialisering. Det andra projektet har 

fokus på medarbetarsamtalens roll samt aspekter på maktrelationer på arbetsplatser. 

Här redovisas främst de delar av forskningsprojektet som har relevans för 

Balansa®modellen. För vidare fördjupning hänvisas till en artikel i tidskriften 
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Arbetsmarknad & Arbetsliv. (Sandlund m.fl. 2010) Båda projekten har bedömts ge 

fruktbara resultat och för Balansa®modellen avgörande kunskap. 

 

Föreliggande rapport inleds med en introduktion till vad som här menas med 

”Balans i livet”, något om tidigare forskning, och med vilka ansatser projekten 

bedrivits i samverkan med arbetsplatser, samt en bakgrund till idén om 

balansmärkning. (kap 1) Därefter presenteras de två forskningsprojekten och deras 

resultat. (kap. 2) Arbetssätt och samarbetsprocesser beskrivs. Sedan beskrivs 

modellen utifrån dess kriterier och arbetsmetoder. I kapitlen 3 och 4 görs fokuseras 

temat utifrån livsåskådning och etik. I kapitlen 5 och 6 presenteras 

Balansa®modellen i dess delar. Slutligen (Kap. 7) beskrivs vägen från forskning 

till innovation och affärsidé.  

 

Forskningsresultaten som här redovisas är i sig inte tillräckliga för byggandet av ett 

affärsmässigt kvalitetssäkringssystem. För detta krävs resurser för 

kriterieutveckling, en förtydligad värdegrund, utveckling av material, prövning 

gentemot reella kunder, kommersialisering, marknadsanalys, varumärkesanalys 

m.m. Jag vill poängtera att resultaten är skyddade dels under copyrightskydd av 

text, dels genom varumärkesskydd (EU) av Balansa tillsammans med en logotyp. 
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Inledning 

Utgångspunkt för Balansa®modellen är att balansering av arbete och övrigt liv är 

en komplex utmaning i det moderna samhället. Arbetslivet har förändrats. 

Förändringar som rör organisationsformer och ägande, arbetsuppgifter och teknisk 

utveckling, anställningsformer m.m. Så mycket är nytt och det påverkar villkoren 

för och synen på den arbetande människan. Arbetslivet har fått en ökad 

komplexitet. Det är mer oförutsägbart, skiftat och tävlingsinriktat (Allvin 2006; 

Karlsson 2006). Detta ställer också nya krav på människan att förena detta med det 

övriga livet, som också är komplext. Att balansera arbetsliv och övrigt liv är en så 

pass mångfacetterad företeelse att människor inte kan förutsättas klara detta utan att 

ta hänsyn till andras behov och möjligheter. Trots vår höga värdering och tilltro till 

individens förmåga och möjligheter, kräver ”det nya arbetslivet” både kunskap, 

social kompetens och innovativ förmåga av såväl individer som organisationer. 

Ändå finns en stark förväntan i vardagssamtalen och i offentlig debatt på att detta 

är en individernas angelägenhet. En skenbar motsättning uppstår där vi å ena sidan 

inte reder upp allt, å andra sidan envisas med att försöka. Det som ligger till grund 

för denna modell är: Att all människor behöver stöd, och att vi vill, samt att det 

finns mycket att tjäna både i livskvalitet och ekonomi på att dra nytta av våra 

gemensamma förmågor, erfarenheter och ansvar. 

 

Att balansera arbetsliv och övrigt liv är en ambivalent och laddad fråga, eftersom 

det tangerar frågor med grundläggande existentiell bas: Vad är det goda livet? Är 

jag en duglig människa? Räcker jag till för mina närmaste? Vad ger livet mening? 

Min ingång är som forskare i livsåskådningsvetenskap och etik. I uppbyggnaden av 

modellen stöder jag mig på tidigare forskning och från erfarenheter med en 

mångvetenskaplig bredd. Uppdraget att utveckla en modell, har utförts i samverkan 

med arbetsplatser och med erfarenhet av genusforskning och 

livsåskådningsforskning. Syftet är  att betrakta balans i livet som etisk kvalitet i 

arbetsorganisationen, och att utifrån detta bygga en funktionell modell för 

införande av ledningssystem och processer som kan certifieras. Det innebär att mitt 

specifika forskningsbidrag är livsåskådningsanalysen. Dessutom är syntetiseringen 
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av befintlig forskning, livsåskådningsanalys och praktiknära dialog med 

arbetsplatser mitt konstruktiva bidrag. 

 

Frågan om balans i livet är väl bearbetad med sociologiska och psykologiska 

perspektiv. Genusanalyser är centrala. Företagsekonomiska aspekter och 

organisationsfrågor har studerats och även hälsoaspekter inte minst relaterat till 

stress. Det är ett fält som kräver mångvetenskapligt studium eftersom 

komplexiteten är hög. Viktig bakgrund för uppbyggnaden av modellen är följande 

arbeten: Hemmet, barnen och makten: förhandlingar om arbete och pengar i 

familjen: rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och 

ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. (Ahrne, Göran & Roman, Christine 

(red.) 1997) Vardagens könsinnebörder under förhandling: om arbete, familj och 

produktion av kvinnlighet (Magnusson. Eva 1998) Man får välja: om föräldraskap 

och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv (Bekkengen, Lisbeth 2002), 

Arbetsliv, familjeliv och kön (Nordenmark, Mikael 2004), Flexibilitetens gränser: 

förändring och friktion i arbetsliv och familj (Grönlund, Anne 2004), Den 

bortglömda hälsans folk: rapport från projekt "Långtidsfrisk i Värmland - ett 

vardagsbaserat hälsoarbete" (Sundgren Grinups. Berit (red) 2004) 

 

För seminarierna med arbetsplatserna har jag använt Den jämställda arbetsplatsen: 

en metodbok (Amundsdotter & Gillberg 2003) för inspiration och uppslag. 

Erfarenhetsutbyte har också skett i samarbete med EQ-märkningen i Jämtlands län 

genom Syvonne Nordström och Camilla Simonsson vilket varit ett viktigt inspel. 

Så också kontakterna med projekten Genusnätverket och Genuscoaching i Fiber 

Optic Valley, genom Maritha Svensson och Susanne Andersson, Stockholms 

universitet.  

 

En grundförutsättning för de två forskningsprojekten som skett i kontinuerlig 

dialog mellan forskare och i nära samverkan med företag och organisationer, är ett 

bejakande av att en hel del görs på våra arbetsplatser. Utöver detta är det viktigt att 

påpeka att hos många (men inte alla) både arbetsgivare och arbetstagare finns en 

vilja att skapa goda arbetsplatser. Ändå är det väsentligt att understryka att en god 

miljö aldrig är självklar eller något som bara blir utan medvetna val och insatser. 
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Det finns och det är möjligt att utveckla former för goda samarbeten, rutiner och 

samtal. Det finns också mycket kunskap om vad som hindrar dessa.  

 

En viktig del i arbetet har varit att ta tillvara goda exempel och göra dessa till 

gemensam erfarenhet.  Arbetet kan däremot inte stanna i ett antal goda exempel. 

Dessa stannar lätt vid att vara enskildheter, intressanta men utan samband eller 

uppföljning. För när ges tid och möjlighet på en arbetsplats (som ju oftast bedriver 

annan huvudsaklig verksamhet) att se samman innovativa exempel, kreativa 

öppningar och nya initiativ för att göra dessa stadiga? De goda exemplen riskerar 

bli lysande undantag i ett arbetsliv som annars fortsätter sin gilla gång utifrån 

invanda mönster vad gäller roller, könsmärkta sysslor och könssegregerat arbetsliv.  

 

Under forskningsprojektens gång har en fråga vuxit sig allt starkare: Vem har INTE 

ansvar för balanseringen av arbete och övrigt liv? Det bör avkrävas argument om 

någon hävdar rätten att frånsäga sig sitt delansvar. Först då kan verkliga 

förhandlingar inledas om ett gemensamt ansvar för ett socialt hållbart samhälle. 

Det utgör en del i frågan om hur en framtid ser ut där män och kvinnor har lika 

makt att forma samhället och sina liv. I detta utgör frågan om hur vi får ihop arbete, 

familj och övrigt liv en av nyckelfrågorna. 

 

En återkommande fråga handlar om kostnader. Balansa®modellen är ett bidrag till 

stöd för en socialt hållbar tillväxt. Genomförandet kostar både tid och ekonomi. De 

sociala villkoren på en arbetsplats konkurrerar med andra projekt om ekonomiska 

förutsättningar. Balanserandet av arbete och familj är en stressfråga, en hälsofråga 

och en fråga om livskvalitet i relation till arbetsplatsen. Förebyggande arbete för 

hälsa, välbefinnande och tillfredsställelse lönar sig. Balansa®modellen ger genom 

sin märkning också möjlighet att synliggöra ett proaktivt arbete utåt i 

marknadsföring och vid rekrytering. Man bör menar jag också ställa frågor om vad 

det kostar att inte arbeta systematiskt och förebyggande med den goda 

arbetsplatsen. För företaget, den enskilda människan, men också för samhället.  
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Utgångspunkter i svenskt arbetsliv 

Historiskt sett är balansen arbetsliv/övrigt liv ingen ny fråga. Sätten att fördela 

ansvar har sett lite olika ut. Frågorna om hur man gör och hur man bör göra ligger 

nära. Men är inte det samma. Gemensamt är att makten över fördelningen är 

central. Av den anledningen tar denna rapport sin utgångpunkt i ett antal 

ställningstaganden om vad som ur maktsynpunkt är ett rimligare sätt att balansera 

arbetsliv och familjeliv.  

 

Den första utgångspunkten har med relevans och makt att göra: 

1. I ett svenskt 2010-tal bör vi förhålla oss till den gemensamt beslutade 

jämställdhetspolitiska strävan om att kvinnor och män ska ha lika makt att 

forma samhället och det egna livet. Att kunna påverka villkoren kring arbete och 

familj hör till en av de vardagligaste företeelserna som har med medborgares makt 

att göra. Samtidigt vet vi att vår möjlighet till makt alltid är begränsade. Beroende 

på ansvarsposition på en arbetsplats kan jag i högre eller lägre grad påverka de 

egna villkoren, ofta också andras. Att tydliggöra påverkansmöjligheter på 

arbetsplatsen är därför centralt för en modell som vill verka för god balansering av 

arbete/övrigt liv på en arbetsplats. 

 

Den andra utgångspunkten handlar om synen på relationen mellan individ och 

gemensamt ansvar vad gäller denna fråga, så som den är uttryckt i svensk 

samhällsorganisering.  

2. Det samhällssystem vi har byggt upp och utvecklar, vilar på föreställningar 

om gemensamt ansvar för försörjning som omsorg. Såväl barnomsorg, skola 

och vård ses som gemensamma angelägenheter. Av den anledningen finns det 

inga skäl att upprätthålla strukturer, värderingar eller stödja val som hindrar detta 

gemensamma ansvarstagande. Balansering arbetsliv och övrigt liv är på samma 

gång enskilda individers angelägenhet, och en fråga för de gemensamma och mer 

offentliga samtalen. Att ge utrymme såväl för individen och hennes integritet, som 

att finna former för hänsynstaganden till det gemensamma är därför centralt för en 

modell som vill verka för god balansering av arbete/övrigt liv på en arbetsplats. 
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Den tredje utgångspunkten handlar om det förändrade arbetslivet, där ökade krav 

på tillgänglighet och flexibilitet finns, och där förväntan på att utföra arbete stärkts. 

3. Om kraven på medarbetare ökat på arbetsplatserna, bör också på 

motsvarande sätt kravet på arbetsorganisationen förändras så att 

möjligheterna att utföra arbetet utifrån dessa förväntningar stärks. Sättet att 

leda företag och verksamheter ställs också inför nya krav. Till detta hör att 

möjliggöra för medarbetare att göra ett gott arbete. Rutiner och ramar behövs även 

i organisation som präglas av flexibilitet och tillgänglighet. Dessa behöver också 

tas fram i gemensamma dialoger för att verkligen kunna vara hanterbara, och finnas 

för att utgöra underlag när konflikter, meningsmotsättningar eller skilda 

ståndpunkter vad gäller prioriteringar förhandlas. Detta är också centralt för en 

modell som vill verka för god balansering av arbete/övrigt liv på en arbetsplats. 

 

Den fjärde utgångspunkten handlar om frågans vardaglighet och vilka risker det 

medför för bagatellisering av dess vikt i ett större samhällsperspektiv för social 

hållbarhet. 

4. Närheten i tanke mellan vad som är vanligt och vad som är normalt och vad 

som bör gälla har bäring på frågor om balansering arbetsliv och familjeliv. 

Många val görs inte medvetet utan utifrån invanda mönster, som vi ofta 

tjänar på att bryta för att hitta förnyade livsmönster. Balansen arbetsliv och 

övrigt liv är en marginaliserad kompetensfråga på och för arbetsplatsers 

verksamhet. Vardagens praktiska beslut sker och behöver av effektivitets skäl ofta 

ske snabbt och utan större reflektion. Risken är då att vi gör det vi egentligen inte 

vill, eller agerar utifrån värderingar vi egentligen inte omfattar. Såväl i de enskilda 

familjerelationerna, men också på arbetsplatser och organisationer. I ett stressat 

samhälle är tiden för reflektion och nytänkande ganska liten. Vi underskattar ofta 

de praktiska handlingarnas samband med de större livsvalen och värderingarna. 

”Det är ju bara idag, det är ju enklast så, det är mest praktiskt att…” Pragmatiska 

lösningar får företräde framför nya mer krävande omstruktureringar. Bristen på 

konsekvensanalyser och tid för reflektion, skapar förutsättningar för konflikter, 

slitningar i relationer, stress, nedstämdhet, och uppgivenhet. 

 



 14

Kompetensutveckling av organisationens och individernas förmåga att balansa är 

en ledningsfråga. Det berör kunskaper om t.ex. den allmänna arbetsmiljön, sociala 

relationer mellan arbetskamrater, om lagstiftning och arbetets organisering och 

ledning. Det är möjligt att se frågan om balansering arbetsliv och övrigt liv som en 

kombinerad professionell och emotionell kompetens som var och en kan utveckla i 

relation till sin egen yrkesverksamhet. Men som också är en kompetens att utveckla 

och etablera i organisationen. Att se frågan om balans i livet som en 

kompetensfråga för en arbetsplats, är därför också centralt för en modell som vill 

verka för god balansering av arbete/övrigt liv på en arbetsplats. 
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1. Att Balansa 
 

1.1 Balans i livet – vad är det? 

Individens livsvillkor 

Längtan efter att kombinera familjeliv, arbetsliv och även ha utrymme för egen 

fritid, är en angelägen och aktuell samhällsfråga, eftersom den delas av många 

individer. Tillsammans ger många varandra stöd i balanserandet och på 

samhällsnivå finns barnomsorg och andra vårdformer, för att möjliggöra från 

början framför allt kvinnors aktivitet på den betalda arbetsmarknaden. Det finns 

däremot sällan enkla lösningar på alla dessa varianter på den livsekvation som 

många dagligen strävar med att tillfredsställande lösa. Vardagslivets pusslande med 

tider och ansvar pågår i det gemensamma livet. Samtidigt finns en mer allvarlig ton 

i denna längtan, genom att våra lösningar eller brist på lösningar påverkar hälsa, 

skapar hinder att söka arbete, eller att bli anställd. Den hänger så nära samman med 

upplevelsen av livskvalitet. 

 

Svårigheter att förena arbetsliv och familjeliv har identifierats som en begränsande 

faktor för kvinnors och mäns möjligheter i arbetslivet och för 

företag/organisationer att nyttja personalresurserna effektivt. Möjligheten att 

använda fritid för livsbalansering har ofta varit en förutsättning för att få det att gå 

ihop. Fritiden satsas som bufferttid. Fritiden är just den tid som någorlunda står till 

förfogande för att få ihop en helhet. Den kan avstås eller integreras som del av 

antingen arbete eller familjeliv. Den kan naturligtvis också utgöra en egen 

självständig del i individens liv. Gränssnittet mellan arbetsliv och familjeliv är ett 

område som är väl beforskat (Se t.ex. Magnusson 1998; Nordmark 2004) 

Arbetsvillkor 

På samhällsnivå blir det tydligt att balans i livet är en arbetsmiljöfråga så väl som 

en fråga om jämställda livsvillkor för kvinnor och män. Det rör livskvalitet som en 

samhällsbärande faktor som angår varje människa och berör arbetslivet lika väl 

som andra sektorer av livet, och där förväntningar på kvinnors ansvar för 

balanserandet är högre än förväntningarna på män. Ett exempel på detta är att 
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föräldralediga pappor fortfarande uppmuntras och får uppskattning, även när de tar 

ut en mindre del av föräldraförsäkringen, medan kvinnor som tar ut en mindre del 

av föräldraförsäkringen kan ifrågasättas i sin roll som förälder. (Bekkengen 2002) 

Förväntan präglas av föreställningar om mäns och kvinnors skillnader dels rörande 

deras föräldraroller, dels rörande deras ansvar för arbete och försörjning. 

 

Den under 1990-talet stigande sjukfrånvaron och ökade psykiska ohälsan, särskilt 

bland kvinnor, har av många forskare delvis förklarats som ett resultat av att 

kvinnor sedan 1970-talet delar försörjningsbördan på lika villkor som männen, 

medan omsorgen i praktiken fortsatt är kvinnors huvudansvar (t.ex. Ahrne och 

Roman 1997). Det har funnits ett förgivet tagande att arbete är det vi ägnar oss åt 

på jobbet, vilket har osynliggjort det i huvudsak kvinnodominerade obetalda 

hemarbetet. Den asymmetriska arbetsfördelningen av betalt och obetalt arbete 

mellan kvinnor och män försvårar för kvinnor på arbetsmarknaden och 

reproducerar könssegregering och ojämställdhet i arbetslivet. Att förändra dessa 

förhållanden kräver nytänkande och ansträngningar. 

 

Begreppet familjeliv används här i vid bemärkelse. Det är inte enbart föräldraskap 

som är svårt att få att gå ihop med övrigt liv och därmed av betydelse för 

livsbalanseringen. Det kan handla om separationer, nära anhörigas sjukdom eller 

åldrande, oro för tonårsbarn, tillfälliga händelser som skakar om livet i annan 

bemärkelse och som har det gemensamt att de kräver omstrukturering av balansen 

mellan arbete, familj och fritid. Däremot finns det skäl att anta, med stöd hos 

erfarna familjerådgivare, att småbarnsfasen i en familj då etablering av hem, 

familjebildning som ofta sammanfaller med en begynnande karriär för både män 

och kvinnor är flera samtidigt pågående intensiva förändringsfaser, vilket gör att 

detta är en period i livet som är mer sårbar än andra. Här vill jag tydliggöra centrala 

definitioner för forskningsprojekten. 
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1.2 Definitioner 
I arbetet med modellen har ett resultat varit att det spelar stor roll på vilket sätt man 

talar om gränssnittet arbetsliv och övrigt liv. Följande definitioner har varit 

centrala: att balansa; familjeliv; gemensamt ansvarstagande. 

Att balansa 

Hanterandet av skärningspunkten mellan arbetsliv och övrigt liv (familj i vid 

bemärkelse, socialt nätverk, fritidsaktiviteter, ideella åtaganden etc.) ser inte ut på 

ett enda sätt. Det finns heller inget riktigt bra begrepp som benämner förmågan, 

eller sysslandet med denna vardagspraktik. I dagligt tal pratar man ibland om 

livspussel, här har jag valt termer av balans. Båda uttrycken är begränsade.  

Forskare har betonat vikten av vad språkmetaforer signalerar. Det är centralt att 

vald metafor betonar att det inte handlar om ett nollsummespel rörande tid och 

engagemang mellan familj och arbete, utan att fokus på frågorna bör betona att det 

handlar om en win-winsituation, där alla parter har mycket att vinna. (Halpern och 

Murphy 2005) Samtidigt menar jag att man bör ansluta så nära till gängse 

språkbruk som möjligt för att integrera ord i det språk som benämner vardagslivet i 

praktiken. 

 

Livspussel är ett metaforiskt begrepp. Metaforen riskerar dock att bagatellisera 

praktiken, genom att anknyta till en spel- eller lekterm. Den riskerar även att antyda 

att det finns en möjlighet att lägga pusslet klart, att detta görs av en individ, samt 

att bitarna är väl avpassade för varandra. Dels ger metaforen utrymme för ett fåtal 

lösningar snarare än att det öppnar för fältets komplexitet och sammanflätade 

beroendeförhållanden. Metaforen anspelar också på uttryck som ”att allt faller på 

plats”, vilket kan inge falskt hopp. Efter att ha samtalat under många år med 

människor om deras erfarenheter av skärningspunkten mellan arbetsliv och övrigt 

liv, så är det få som berättar om hur det plötsligt bara löst sig. Men många berättar 

om svåra beslut, omöjliga val, jämkanden och konflikter, men också styrkan i att 

gemensamt bygga, att förändra, finna konstruktiva förslag, utveckla och ta ansvar. I 

denna process utvecklas förmågor, kompetens och mognad på ett sätt som 

benämningen livspussel inte kan ta vara på.  
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Av det skälet har jag valt att närma mig benämningen Balans i livet. Det är dock 

inte ett helt enkelt uttryck att använda heller. Det riskerar att förstås som ett 

nollsummespel. Men det fångar, menar jag, på ett bättre sätt process och 

fördjupning som ryms i erfarenheterna av att befinna sig i vardagspraktiker 

präglade av förenandet av arbetsliv och resten av livet.  

 

Det finns risker för missförstånd även när man talar om balans. För det första är 

balans inte ett tillstånd. Balans är rörelse. Vi håller balansen när vi går, cyklar och 

dansar. När vi utövar idrott eller lyfter saker. Det är en ständig aktivitet för att 

utjämna krafter. Balans handlar heller inte om att väga som på en gångbräda mellan 

två poler, eller ett vägande i två vågskålar. Balans är mer komplext än så. Om man 

står på en balansbräda tränas kroppen att parera tyngd och rörelse från många håll. 

Detta ger en bättre bild av i vilken mening jag vill tala om balans i det här 

sammanhanget.  

 

Det är därför betydligt mer funktionellt att tala om verbet: att balansera (eller om 

förmåga att balansera), än att tala om substantivet: balans. Därför introducerar jag 

ett nytt verb: att balansa. I det följande kommer jag att tala om individers och 

organisationers förmåga att balansa arbetsliv och övrigt liv, samt betona 

möjligheten att utveckla denna förmåga. Detta ger också bättre förutsättningar för 

mätbarhet genom dokumentation av verksamheter i en organisation. Detta eftersom 

det är aktivitet och kompetens som mäts och inte ett definierat tillstånd. 

 

Balansa [-aŋ´sa el. -an´sa] (Verb) Utövandet av förmåga hos en enskild person eller en organisation 

att på ett kvalificerat och för flera parter tillfredsställande sätt förena arbetsliv med övrigt liv t.ex. 

familj och fritid. Denna förmåga kan övas och utvecklas såväl på individ- som organisationsnivå. 

Ursprung: Sv. balans: jämviktstillstånd som orsakas av att två eller flera påverkande krafter 

upphäver varandra; hålla ~en; tappa ~en. 

 

Att balansa handlar om strävan att förena familjeliv i vid bemärkelse med arbetsliv, 

men också med fritid. När uttrycket ”Balans i livet” används ska detta ses som en 

förkortning på ett längre resonemang om de ständiga processer, förhandlingar, som 

pågår mellan människor i hem, på arbetsplatser, i sociala aktiviteter, i samhället. 
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Balans är inte ett statiskt tillstånd som kan uppnås en gång för alla, utan är snarare 

ett tagande och givande under ofta oklara omständigheter och otydliga villkor.  

 

Jag avgränsar också gentemot den enskilda individens upplevelse av inre balans 

eller harmoniska sinnesro. Här görs en funktionell skillnad mellan ”inre och yttre 

balans”.1 Balans i livet, som förkortning, fokuserar här frågor om en yttre balans 

och ska skiljas från den inre harmoni eller nöjdhet en individ längtar att nå. 

Samtidigt påverkar en känsla av inre balans uppfattningen av en yttre och vice 

versa. Förhoppningsvis kan ett aktivt arbete med balans i livet på arbetsplatsen 

bidra till att några, såväl chefer som andra medarbetare, känner sig mer tillfreds i 

sitt inre med sina liv, men det ska betraktas som en möjlig effekt av det 

systematiska arbetet med organisationens kompetens att balansa. 

Familjeliv i vid bemärkelse 

I rapporten används uttrycket ”familjeliv i vid bemärkelse”. Detta är en markering 

av att förståelsen av familj inte är avgränsat till en föreställning om ”kärnfamiljen”. 

Familjer består av många olika varianter. Familjen kan bestå av en, två eller fler 

vuxna; med eller utan barn i olika åldrar. Man kan leva i samborelation, eller 

partnerskap eller vara skild eller änka. Familjesituationerna är mångfacetterade. 

Däremot är inte alltid våra samhälleliga institutioner uppmärksamma på vad detta 

kan ha för konsekvenser i de enskilda fall som är annorlunda än ”kärnfamiljen”. I 

allt tal om familjeliv i rapporten förutsätts att familj är långt mer än en 

heteronormativ parrelation med barn. 

 

Inte heller är familjeliv begränsat enbart till ”föräldraskap”. Familjeliv är mer än 

föräldraskap. Många olika livsfaser och situationer och familjekonstellationer är av 

vikt i livsbalanseringen. Vanlig ”knuffar” från familjelivets håll kan handla om 

separationer, nära anhörigas sjukdom eller åldrande, oro för tonårsbarn, tillfälliga 

händelser som skakar om livet i annan bemärkelse och som har det gemensamt att 

de kräver omstrukturering av balansen mellan arbete, familj och fritid.  

                                                 
1 Att skilja mellan yttre och inre upplevelser låter sig inte göra fullt ut. Snarare pågår en dialog mellan individ 
och omgivning, där identitet är i kontinuerligt skapande. Förmågan till medvetet tänkande om det egna 
tänkandet och handlandet hör till människans reflexivitet. Se t.ex. Thomas Johanssons resonemang om 
identiteten i (Johansson 2002), där han anknyter till bl.a. Anthony Giddens (1999). 
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Däremot uppmärksammas, med stöd hos erfarna familjerådgivare, att 

småbarnsfasen i en familj är en period i livet som är mer sårbar än andra. Då sker 

etablering eller reetablering av hem och fördelning av uppgifter, omförhandlingar 

av relationer, och familjebildning sammanfaller ofta med en begynnande karriär för 

både män och kvinnor. Flera förändringsfaser pågår samtidigt och intensivt. 

Det gemensamma ansvaret för familjen 

I Sverige och de skandinaviska länderna förutsätts medborgarna, i 

samhällssystemet, ta gemensamt ansvar för familjens försörjning och 

omsorgsuppgifter. Vi har inte en samhällsordning där uppdelningen arbetsliv och 

familjeliv delas mellan två personer där den ena står för försörjning och den andra 

för hemmets och familjens omsorg. Detta har sin grund i politiska beslut och har 

ursprung i erfarenheten av att alla människor ska ha möjlighet att utveckla sina 

förmågor och alla ska ha möjlighet att försörja sig. Detta var en av de frågor som 

den tidiga kvinnorörelsen uppmärksammade och så småningom fick gehör för. 

Kvinnors möjlighet till självständig försörjning skulle säkerställas. Möjliggörandet 

är en del i utvecklingen av välfärdssamhällets stöd genom t.ex. vård, skola och 

omsorg. 

 

Enkelt uttryckt har man i Sverige valt att i de samhälleliga livsvillkoren inte dela 

upp ansvarsområdena mellan t.ex. man och kvinna, utan istället har man valt att 

människor som lever som partners ska gemensamt ansvara för familjen som helhet. 

Man har inte valt uppdelning, utan gemensamt ansvar. Detta uppfattar jag som 

livsåskådningsforskare som ett centralt och normerande villkor för människors liv.  

Valet av gemensamhet är ett incitament till pågående ömsesidiga dialoger mellan 

människor om värderingar och existentiella val. Det andra potentiella valet, att 

hålla isär ansvarsområden t.ex. genom att kvinnor gör vissa saker, män andra, ger 

inte samma incitament till en vardaglig dialog om familjens värdegrund i familjen. 

Det kräver faktiskt inte ömsesidighet. 

 

Samtidigt, i konkret svenskt vardagsliv, utför fortfarande kvinnor en större del av 

det obetalda omsorgsarbetet. Utjämningen som i någon mån har skett mellan könen 

beror på att kvinnor gör mindre i hushållet. Män har inte i särskilt stor utsträckning 
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ökat sin arbetsinsats i hemmet. Det innebär att många praktiserar uppdelning 

snarare än gemensamt ansvarstagande. Skälen till detta bör inte uppfattas som ett 

motstånd till ömsesidiga relationer, men att arbetsuppdelning är mer effektiv på 

kort sikt. Däremot främjas inte förändring och utveckling, däremot reproduktion i 

termer av: ”Så har vi alltid gjort!” eller ”Så har vi aldrig gjort”. Det finns alltså en 

spänning mellan hur vi å ena sidan vill tänka gott om gemensamt ansvarstagande, å 

andra sidan förefaller vi utöva detta i långt mindre utsträckning. 

1.3 Grundläggande människosyn 

I projekten finns hos deltagarna flera variationer av synsätt på mäns och kvinnors 

livsvillkor. Jag har inte sett det som nödvändigt att ha en och samma syn. Jag har 

inte haft ambitionen att introducera en viss människosyn som normerande eller som 

ett korrektiv heller. Tvärtom har det berikat problemanalysen att olika synsätt har 

brutits mot varandra. Det har också erbjudit en relevant och rimlig miljö genom att 

den varit värderingsmässigt plural. För att skapa en fungerande modell är detta 

centralt. En arbetsplats rymmer alltid flera och olika värderingar. Arbetssättet har 

därför inte utgått från ett enda ideal, utan velat vara öppen för olika individers 

synpunkter, värderingar och val i syfte att ge utrymme för frågor om 

livsbalansering. Gemensamt för projektet har varit en enighet om att det är 

fruktbart att ge utrymme för frågor om balans i livet på arbetsplatsen, inom 

arbetstid och integrerat i befintlig organisation, men av olika skäl. Jag har själv vad 

gäller frågor om min människosyn, inte lämnat dessa obesvarade. Men varit tydlig 

med att jag inte anser mig själv ha tolkningsföreträde, och strävat efter att vara 

lyhörd för andra synpunkter än de jag själv skulle ha fört fram. 

 

Vi lever i en arbetskultur som är präglad av isärhållanden av män och kvinnor, ofta 

baserat på synsätt som beskriver män och kvinnor som lämpade/skapta/ämnade för 

olika uppgifter. Jag kan inte dela en sådan syn. Jag menar att personer är olika och 

unika, men att detta inte bör utgöra gränser mellan människor, utan föra oss närmre 

varandra i nyfikenhet och förundran om våra erfarenheter utifrån bl.a. kön, ras, 

ekonomiska status, olika sociala tillhörigheter eller sexuella preferenser. Inte för att 

likna varandra, utan för att vara öppen inför det myllrande livet där det finns så 

mycket ”jag som individ” ännu inte vet, men kan få förtroende att lära känna. 
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Som genusforskare med livsåskådningsperspektiv, betraktar jag reflektioner kring 

hur vi förhandlar skärningspunkten mellan arbetsliv och övrigt liv, som en av de 

mest angelägna existentiella frågorna. Här möts människosyn, synen på framtid 

och det förflutna, synen på vad som  har värde och vad som ger livskvalitet mitt i 

vardagens vanligaste göranden. Det politiskt korrekta, det moraliskt trovärdiga, de 

bästa föresatser kommer ofta till korta. Vi blir så mänskliga – på gott och ont. Det 

är en rimlig plats att påbörja försöket att leva ”så gott vi kan” – med en realistisk 

etisk ansats. 

 

Förflyttning av frågan om balans mellan arbetsliv och övrigt liv från privatlivet till 

en etablerad plats i arbetslivet så som Balansa®modellen gör, är en förhållandevis 

stor förändring i en kultur och arbetsmarknad med en historia där man ideologiskt 

ofta har strävat efter att hålla isär frågorna om arbete, familj och fritid och lagt 

ansvaret för familj på kvinnan, arbetet på mannen; och frågan om fritid i hög grad 

varit en mätare på klasstillhörighet. 

1.4 Jämställdhet och balans i livet  

De projekt som genomförts är jämställdhetspolitiskt orienterade projekt i den 

meningen att de utgår från rådande politiska beslut. Den svenska 

jämställdhetspolitiken består av tre delar: (1) En politisk aspekt - Den politiska 

viljan uttrycks i form av de jämställdhetspolitiska målen (proposition 

2005/06:155). (2) En teoretisk aspekt - Den teoretiska basen för den svenska 

jämställdhetspolitiken är teorin om genussystemet (SOU 1990:44), samt (3) En 

strategisk aspekt - Den strategi regering och riksdag beslutat använda för 

jämställdhetsarbetet sedan 1994 är jämställdhetsintegrering. Strategin anvisas 

första gången i propositionen Delad makt – delat ansvar (prop 1993/94:147). 

 

Arbetet med Jämställdhetsintegrering (Jämtegrering) bygger i hög grad på att 

skaffa kunskap om organisationens jämställdhetsstatus och beslutsordningar. Detta 

är en viktig del i att skapa en förståelse över den egna organisationens hinder och 

möjligheter på jämställdhetsområdet. Samtidigt bygger detta på att det i den 

aktuella organisationen finns ett starkt incitament t.ex. ett politiskt beslut eller 

ledningsbeslut på att detta ska genomföras. I näringslivet finns andra incitament till 
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förändring. Ekonomi är överordnat och samordnas med lagkrav som berör 

förvaltning, arbetsmiljö, ekologisk hållbarhet, jämställdhet, diskriminering m.m. 

Målet är att öka jämställdheten.2 Riksdagens övergripande mål formulerades på 

följande sätt 2006: 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 

makt att forma samhället och sina egna liv. 

 

Makt innebär möjlighet att välja. I det egna livet har vi vissa möjligheter att göra 

egna val, när vi väljer t.ex. boende; yrke; livspartner; sociala relationer. Samtidigt 

är vi redan där begränsade. Så fort man berör sociala sammanhang blir det ännu 

tydligare att alla inte har samma makt alltid eller i alla lägen, eftersom vi där står i 

olika beroenden till varandra. (Andersson, Åsa 2007). 

 

Makt på arbetsplatsen kan diskuteras i termer av positiv eller negativ arbetsmiljö. I 

den meningen att chefer och ledning kan välja att hantera en negativ arbetsmiljö. 

Man kan välja att blunda inför problem. Man kan också positivt använda sin makt – 

sitt inflytande – till att stödja positiv miljö. Negativa arbetsmiljöer skapar otrivsel, 

som kan leda till sjukskrivningar, stor personalomsättning och minskar 

motivationen hos personalen att bidra till företagets produktivitet.  Positiv miljö – 

där makten och förmågan koncentreras på att vilja se istället för att blunda, att 

respektera istället för att misstro, att se till att information finns tillgänglig på ett 

sätt som fungerar för mottagaren, att stödja och att aktivt utveckla goda normer och 

rutiner istället för att ”låta allt rulla på”. Detta kan vara en utmaning eftersom 

många av oss både är bekväma och ibland förefaller vara mer vana vid att kämpa 

för den egna rätten och integriteten. Maktspänningen mellan individ och 

organisation riskerar också prägla relationen mellan arbetsgivare – arbetstagare. 

Detta tas upp i det första projektets diskussionsmaterial.  

 

Makt kan också handla om kunskap om förutsättningar och ramar för 

tillvägagångssätt. Att lyfta in frågan om balans i livet som en kompetensfråga på 

arbetsplatsen har aspekter av makt. Det är ett beslut som handlar om att värdera 

                                                 
2 En kunskapsöversikt har utgivits av JÄMI, där man konstaterar både svårigheter och möjligheter med 
jämställdhetintegrering. (Norrbin och Olsson 2010) 
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denna fråga som kompetens, att den hör hemma inom arbetet och behöver ges tid 

och resurser. Förändringsarbetet hanterar därför också aspekter av maktrelationer. 

Därför är det centralt att såväl arbetsgivare, chefer och medarbetare får redskap och 

kunskap att öka sin förmåga att balansa, för egen del likaväl som för 

organisationens del. Det handlar om att öva sig i att göra något nytt. Samtal om 

balans i livet har ofta skett i informella sammanhang. Här flyttas det informella 

också till formella dialoger och strukturellt arbete. För att skapa en fruktbar miljö 

för lärande har tillvägagångssättet varit följande: Våga se, Ge tid, Tala och Lyssna, 

därefter Förändra. Detta är ett uttryck för den grundläggande människosynens 

arbetssätt där flera olika synsätt och livsval ges respekt och utrymme. 

 

Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter inom alla områden i livet. I det övergripande jämställdhetspolitiska 

målet uttrycks det som att kvinnor och män skall ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en kunskapsfråga och inte en 

åsiktsfråga. Det handlar om att få möjlighet att utöva sin kunskap som förmåga och 

kompetens. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie 

beslut fattas, resurser fördelas och normer görs, måste jämställdhetsperspektivet 

finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka 

tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra 

politiska frågor och verksamheter. 

1.5 Balansa®modellen och socialt ansvar 

Balansa®modellen arbetar med att aktivera fler incitament för förändringsarbete. 

Det handlar om ett frivilligt åtagande i ekonomiskt och socialt vinstsyfte, för att 

arbeta med den del av jämställdhetslagen som föreskriver proaktivt arbete och för 

den del som bl.a. handlar om möjligheten att förena arbete och familjeansvar. 

Märkningen söker skapa en win-win-situation, där företaget (1) dels kan få en 

goodwill, (2) dels kan arbeta på ett sätt som på sikt sänker kostnader för ohälsa och 

(3) där de anställda och deras familjer får stöd att balansa. 

Målet är inte att etablera jämställdhet som genomsyrande värdegrund. Däremot är 

kunskap om jämställdhet ett stöd för Balansaprocesserna. Målet är att möjliggöra 

ett vardagsliv där män och kvinnor kan kombinera arbetsliv och familjeliv. Detta är 
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del i att motverka omedvetna arbetsrutiner som ofta spelar stor roll för hur 

ojämställdhet reproduceras ”av vana” och ”icke valt”. Balansa®modellen syftar till 

att stärka påverkansmöjligheten hos den enskilda personen i sina livsval mitt i 

vardagen. På så sätt är det en del i arbetet för jämställdhet. Men det är inte hela 

lösningen för jämställdhet. Balansa®modellen är också del i en humanistisk 

människosyn, och ett pragmatiskt sätt (kompletterande värdegrundsarbete och 

etiska program) att arbeta för ett mänskligare och socialt mer hållbart arbetsliv och 

samhälle. De etiska frågorna väcks genom reflektion över den egna praktiken 

istället för att tillföras ”utifrån”. 

1.6 Märkning av ”balans i livet” som idé 

Idén om att pröva möjligheten att skapa och pröva ett kvalitetssäkringssystem för 

balans i livet dvs. balans mellan arbetsliv, fritid och familjeliv i vid bemärkelse 

väcktes i samtal och diskussioner i utvecklingspartnerskapet Värmlands 

arbetslivsforum, finansierat av Equalprogrammet (Europeiska socialfonden). Under 

perioden 2005-2007 bedrevs flera delprojekt om att förbättra möjligheterna att 

förena arbetsliv och familjeliv.3 Så här presenterade man sig: 

 

Våra liv består av en rad pusselbitar som på något sätt ska passas ihop 

till en helhet. Det handlar om kombinationen mellan arbete, familjeliv 

och fritid. Värmlands arbetslivsforum är ett utvecklingspartnerskap, 

som syftar till att skapa balans i livet och långsiktig hållbarhet på den 

värmländska arbetsmarknaden. 

 

Koordinatorn Berit Sundgren Grinups, lektor vid Centrum för genusforskning, 

Karlstads universitet, formulerade riktlinjer för en förstudie och utformade den 

ansökan som ligger till grund för projektet. Detta gjordes i dialog med övriga parter 

i partnerskapet. Förstudien genomfördes av Ann-Marie Ågren och omfattar dels en 

sammanställning av litteratur som berör området kvalitetssäkring, 

jämställdhetsmärkning och systematiskt arbetsmiljöarbete, dels en skiss över hur en 
                                                 
3 www.equals.se 
Årsskiftet 2007/2008 omorganiserades Värmlands arbetslivsforum till en ideell förening som verkar för att 
temat hålls aktuellt och sprida kunskap om strategier och verktyg för företag och organisationer. Strategier och 
verktyg som gör det möjligt för deras anställda att kunna kombinera förvärvsarbete och privatliv. Ny hemsida: 
www.arbetslivsforum.se  
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grundstruktur för ett kvalitetssäkringssystem skulle kunna se ut.4 Förstudiens sista 

fas sammanföll med detta projekts inledningsskede. 

 

Ågren konstaterar att i traditionellt kvalitetsarbete har kundens behov varit i 

centrum. Kvalitet innebär där att kunden får vad kunden förväntar sig. Hon har inte 

hitta många exempel på kvalitetssäkring med anställdas behov i centrum. Däremot 

finns flera exempel på s.k. jämställdhetsmärkning i olika former. Som stödpunkter 

för ett kvalitetssäkringssystem föreslår Ågren en samsyn av jämställdhetslagen5 

och arbetsmiljölagstiftning tillsammans med ett frivilligt åtagande från 

arbetsgivaren att prioritera förändringar i riktning mot en arbetsorganisation som 

präglas av en vilja att bidra till de anställdas möjligheter att förena arbetsliv med 

familjeliv i vid bemärkelse. Vidare nämner hon socialt ansvarstagande, inom 

näringslivet ofta kallat CSR (Corporate social responsibility). Detta ansvar innebär 

att ta hänsyn till lagkrav, kollektivavtal och andra krav och att integrera detta i sin 

dagliga verksamhet samt att ta både ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar 

för att åstadkomma en hållbar utveckling. CSR är alltså ett sätt att leda företag. 

 

Samtidigt som förstudien gav en översikt över området, återstod många frågor. För 

det första (1) behövde det tas fram en prototyp för en möjlig (i betydelsen 

tillräckligt enkel och funktionell) kvalitetssäkrande arbetsmodell. För det andra (2) 

handlade det också om huruvida det är möjligt att ”mäta” balans i livet. I så fall 

hur? Vilka kriterier kan sägas skapa balans i livet?  En tredje uppgift (3) handlar 

om vilken kunskap och kompetensutveckling som behövs i företagen. Och i så fall 

vilka personer som bör få kompetensen stärkt? Relaterat till detta är frågor om vad 

som redan görs i företagen? Utöver detta tillkom frågor om praktiska 

förutsättningar kring en affärsmässig konstruktion av ett eventuellt 

kvalitetssäkringssystem. 

                                                 
4 Ågren, Ann-Marie (2006) Balans i livet och kvalitetssäkring: Förstudie för kvalitetssäkring av företags och 
organisationers beredskap att erbjuda anställda arbetsvillkor med möjlighet att förena arbetsliv och familjeliv.  
5 ”Arbetsgivare skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och 
föräldraskap” (Jämställdhetslagen, § 5). 
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1.7 Från idé till prototyp 

Flera har funderat över möjligheter att skapa arbetsplatsmärkningar för 

jämställdhet. Samtidigt har få haft större genomslag och/eller genomförts som 

tidsbegränsade projekt. När den första studien påbörjades var jag därför tveksam 

om möjligheten att skapa en märkning. Min tvekan var av två skäl. För det första 

var jag tveksam till möjligheten att kvalitetssäkra ”balans i livet”. För det andra 

hade jag en tvekan om möjligheten att skapa kontinuitet och långsiktighet. En 

tydlig mottagare av idén var inte identifierad. Genom att mäta aktiviteten av 

forskningsprövade aktiviteter har jag blivit övertygad om möjligheten att 

kvalitetssäkra. Det senare har byggts upp efterhand, och är idag en 

kommersialiserad affärsidé i utveckling med kunder. 

 

Förflyttningen från substantiv till verb – från balans i livet till att balansa – har varit 

grundläggande för att skapa en modell för kvalitetssäkring utifrån processer för 

kompetensökning och ansvarsfördelning. Det utgjorde förutsättningen för att forma 

modellen utifrån igenkännbara kvalitetsledningssystem, vilket gör modellen 

kompatibel med andra system för t.ex. hälsa. Det utgjorde också förutsättningen för 

att tydliggöra och fördela ansvar, samt hur en kommunikativ etisk ledning skulle 

kunna definieras inom modellen tillsammans med en idéutveckling från arbetslagen 

in i organisationen. Den språkliga växlingen är navet i Balansa®modellen som 

innovation.  

1.8 Interaktiv forskning 

Det finns en ökande förväntan på att högskolor och universitet ska samverka med 

det omgivande samhället. Ibland gäller detta förväntningar på regional utveckling 

eller på utveckling av t.ex. regionala innovationssystem. (Olsson & Wiberg 2003) 

Detta projekt svarar också upp mot en regional efterfrågan som kommer ur ett 

utvecklingspartnerskap. Detta är en arbetsform där ett aktivt deltagande, 

finansiering och gemensamma beslut och utvecklingsarbeten i en gemensam 

process som skiljer sig från andra samarbetsformer för utveckling som t.ex. kluster 

eller nätverk. (Andersson, Mats m.fl. 2005) Den fråga som ställdes i Värmlands 

arbetslivsforum rörde möjligheter att mer systematiskt arbeta för ett främjande och 
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stärkande av projekt och initiativ på arbetsplatserna om idéutveckling och 

tillskapande av rutiner för balans i livet. Är det möjligt att göra ett 

kvalitetssäkringssystem för balans i livet? 

 

I den interaktiva forskningen tonas forskningens och forskarens roll ner i 

jämförelse med traditionell forskning. Rollen kan beskrivas vara en kritisk reflektör 

och uppgiften är att vara utvecklingsstödjande och ge tillgång till teorier som 

möjliggör kritisk distans, vägledning och kreativa nya idéer. De deltagande 

praktikerna har en kunskap genom sin faktiska kunskap, i det här fallet om hur 

arbetsorganisationen och de anställdas arbetsförhållanden, om sina områden. Det är 

dock en kunskap som är konkret och djup, samtidigt är den begränsad. Genom 

tillgång till olika teorier, vidgas dock praktikernas möjlighet att överskrida sin 

befintliga kunskap genom distans och teoretiska verktyg (Ohlson, Jan. 2002). I 

detta projekt har denna kritiska distans förstärkts genom mötet mellan olika företag 

dvs. tillgången till flera kunskapsområden har också möjliggjort kritisk distans 

genom komparation, jämförelse mellan företagens olika situationer. Samverkan 

mellan teori och erfarenhet kan uttryckas på följande sätt: 

 

Teorin kan ge deltagarna en stimulans att tänka nytt genom att vidga 

deras vyer, ge oväntade perspektiv och visa på nya 

handlingsmöjligheter. Forskaren kan koppla det specifika problemet 

till mer generella frågeställningar och på det sättet ”lyfta” diskussion. 

Forskningen bidrar med nya begrepp som kan synliggöra deltagarnas 

ageranden och underlättar på det sättet förändring. 

(Jan Ohlson 2002:98) 

 

Detta projekt att utveckla och pröva kvalitetssäkring relaterat till frågor om balans i 

livet, bygger på flera parters intressen.  Det finns ett samhällsintresse för ett socialt 

hållbart arbetsliv som uttrycks bl.a. genom det gemensamma engagemanget i 

utvecklingspartnerskapet Värmlands arbetslivsforum och genom finansieringen 

från Europeiska Socialfonden. Företagen uttrycker också ett specifikt intresse för 

egen del, dels vad gäller viljan att skapa en god arbetsmiljö och prioritera detta i 

verksamheten, dels genom att man uppfattar att detta har ett värde i marknadsföring 
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och rekrytering. För de enskilda arbetstagarna är intresset att på olika sätt 

kombinera arbetsliv och familjeliv. För Centrum för genusforskning finns ett 

intresse som rör utvecklingsfrågor kring jämställdhetsintegrering och relationen 

jämställdhet och hållbar tillväxt. I min uppgift som livsåskådningsforskare rör 

intresset identifiering och omtolkning av aktiva schabloner (föreställningar) i 

livstolkning av män och kvinnor i arbete och familjeliv. (Nahnfeldt 2006) 

1.9 Pedagogisk modell 

Den pedagogiska modell som använts i utbildningsdelen av projektet är inspirerat 

av problembaserat lärande (Egidius 1999) och processorienterat arbetssätt. 

Betoningen på problembaserat lärande har utformat introduktion av olika 

temaområden med identifierade problem, där vare sig föreläsare, processledare 

eller deltagare har uppfattats ha heltäckande svar, men där alla aktörer haft olika 

slags kunskap och erfarenhet av att hantera frågor inom dessa områden. Det 

processorienterade arbetssättet har fångat upp och främjat den reflektion som 

kommit ur det gemensamma delandet av ny kunskap. Denna kunskap har kunnat 

integreras med deltagarnas erfarenheter och så fördjupat forskningsreflektionen 

kring hur olika arbetssätt både har tillämpats eller skulle kunna se ut i en framtid. 

Det problembaserade lärandet fungerar på ett bra sätt i de förutsättningar som den 

interaktiva forskningen har med olika kunskaper och erfarenheter. Vars och ens 

perspektiv och erfarenheter förs samman i en gemensam kunskapande process. 

(Jonsson, Leif 2004) 
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2. Praktiknära genusforskning – två projekt 
 

Denna rapport omfattar resultat från två forskningsprojekt. Båda har genomförts i 

praktiknära forskning. Det första i interaktivt samarbete med ett antal arbetsplatser. 

Det andra i ett förtroendefullt samarbete, där arbetsplatsen öppnat för en studie av 

medarbetarsamtal.  

 

Projekten har finansierats på olika sätt, men har ett gemensamt övergripande mål: 

att lägga grunden för ett kvalitetssäkringssystem för arbetsplatser som främjar de 

anställdas möjlighet att balansera arbetsliv och övrigt liv. Det senare projektet ingår 

dessutom i ett bredare forsknings- och utvecklingsarbete för främjande av en 

socialt hållbar och jämställd tillväxt. Ett övergripande mål för forskningsprojekten 

har varit att bidra med kunskap till ett socialt hållbart arbetsliv. Det mer konkreta 

målet är skapandet av en funktionell modell. Fokus ligger på gränssnittet mellan 

familjeliv (i bred bemärkelse) och arbetsliv. Det är ett gränsområde där många 

vardagsförhandlingar pågår. Ibland tar familjen kraft av arbetskapacitet, ibland får 

familjen stryka på foten och vänta för att arbetet kräver mer. Det är ett jämkande 

och ett balanserande som ständigt pågår i vardagslivet. 

 

Huvudsyftet har varit att först utreda möjligheten att skapa, därefter att realisera en 

kvalitetsmärkning av arbetsplatser som främjar de anställdas möjlighet att 

balansera arbetsliv och familjeliv. Detta för att: (1) stärka individen på 

arbetsmarknaden (2) stärka upplevelse av en bättre hälsa och lägre stress (3) skapa 

en modell för arbetslivet som tar hänsyn till människors delade och därmed 

gemensamma ansvar för försörjning och omsorg, samt (4) i en förlängning stärka 

jämställda relationer i samhället såväl hemma som på arbetsplatsen.  

 

Projekten förenar forskning och kompetensutveckling, och har bedrivits delvis som 

aktionsforskning i nära samverkan med ett antal företag och organisationer. I den 

meningen är de exempel på interaktiva och mångvetenskapliga projekt, samt 

genom sin fortsättning mot kommersialisering ett exempel på hur visionen om ”det 

moderna universitetet” kan arbeta för kunskapsspridning också genom att ta ett 

gemensamt ansvar för att möjliggöra kommersialisering. 
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Vi bidrar till regionens attraktivitet och tillväxt. Vår utveckling sker i 

dialog med företag och offentliga institutioner. Vi deltar aktivt i det 

regionala innovationssystemet. 

 (Ur: Vision – 2015, Karlstads universitet) 
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2.1. Projekt 1 - Kvalitetssäkringssystem för balans i livet 

I Värmland har man under perioden 2005-2007 arbetat med temat ”Balans i livet” 

med ett antal projekt som alla har anknutit till temat om hur man får ihop arbete 

och familjeliv. (se ovan kap. 1.2) Värmlands arbetslivsforum organiserades som ett 

utvecklingspartnerskap med syfte att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv 

och arbetade med internationella kontakter i Spanien och Tjeckien. Under perioden 

var man en del av Equal  Europeiska socialfondens program för att motverka all 

form av diskriminering och utestängning i arbetslivet.6 Kring årsskiftet 2007/2008 

omorganiserades Värmlands arbetslivsforum till en ideell förening som ska verka 

för att temat hålls aktuellt och sprida kunskap om strategier och verktyg för företag 

och organisationer som gör det möjligt för deras anställda att kunna kombinera 

förvärvsarbete och privatliv. En förstudie genomfördes och omfattade en 

sammanställning av litteratur som berör området kvalitetssäkring, 

jämställdhetsmärkning och systematiskt arbetsmiljöarbete.7   

 

Projektet ”Kvalitetssäkringssystem för balans i livet”, har finansierat av Svenska 

ESF-rådet (Europeiska Socialfonden) Växtkraft1:1b Utveckling inom mångfald, 

tillgänglighet, jämställdhet. De företag8 som ingått i projektet (Billerud AB, 

Sveriges television, Karlstads kommun, Westra Wermlands Sparbank och Rolls 

Royce AB) bejakade förutsättningarna vad gäller att ställa både personal och 

resurser till förfogande för en interaktiv utvecklingsprocess. Centrum för 

genusforskning fick möjlighet till modellutveckling och ställde forskar- och 

utbildningsresurser till förfogande. Företagen fick kompetensutveckling och ställde 

sin erfarenhet till förfogande. Företagens deltagare (20-25 personer direkt 

involverade) var med på fem utbildningsdagar spridda över perioden, samt avsatte 

arbetstid för att pröva och implementera utvecklad modell alt. delar av modellen i 

företagets ordinarie arbete.  

                                                 
6 Se vidare Värmlands arbetslivsforums hemsida: www.arbetslivsforum.se  
7 Ågren, Ann-Marie (2006) 
8 Jag använder för enkelhetens skull ordet företag här, även om det bör stå företag/organisationer. Det blir dock 
otympligt i löpande text. 
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2.1.1 Initiering av projektet 

Det var inte idealiska förutsättningar för igångsättandet av projektet. Projekttiden 

hade kortats ner och vi stod i maj strax före semesterperiodens början. Via det 

kontaktnät som fanns genom utvecklingspartnerskapet, fanns en adresslista över 

deltagande i utbildningar, samt en erfarenhet av vilka arbetsplatser och personer 

som var något mer engagerade i konkret arbete på område. Utifrån kriterier ovan 

skiljdes ett antal företag ut. Några företag där projektledaren hade egna kontakter 

kontaktades och gav positiv respons. Fler företag än vad som planerats kom 

slutligen att ingå i projektet. Det blev fem istället för tre, vilket visade sig vara 

lyckat. 

Rekrytering av deltagare 

Tillvägagångssättet har till en början varit likartat. Ett första kontaktmail har 

skickats ut, som innehållit dels en kort presentation av projektet (A4) format, dels 

den längre projektbeskrivningen. I detta mail har också den person som 

rekommenderat kontakten namngetts. Därefter har kontakt tagits via telefon för att 

bestämma om ett första möte med den person som mottagit mailet. Vid dessa 

telefonsamtal har ofta ett direkt ja eller direkt nej indikerat möjligheterna till 

samarbete. I några fall har det varit tydliga skäl relaterat till produktionsläget och 

pågående omorganisation i samband med att företaget utökats. Intresse har alltid 

uttryckts, framför allt för formen diplomering eller kvalitetssäkring. I kontakt med 

den offentliga sektorn har det däremot varit svårare att nå denna första kontakt. En 

trötthet har kunnat skönjas. Man tyckte sig  redan ha arbetat med frågorna och 

”orkar inte ta det en vända till”.  

 

Efter kontakt per telefon, bestämdes personligt möte. De flesta personliga möten 

och presentationer har lett till samarbete, dock inte alla. Vikten av det personliga 

mötet måste understrykas. Förtroende skapas och flera frågetecken kring projektets 

innehåll kunde rätas ut. Däremot har inga beslut om deltagande fattats i dessa första 

möten. De personliga samtalen var tydliggörande av förutsättningar och 

förväntningar från ömse sidor – forskare/arbetsplats. Dessa samtal, tillsammans 

med en skriftlig presentation av projektet (både projektbeskrivningen i sin helhet, 
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samt en förkortad version) låg till grund för respektive kontaktpersons förankring 

av beslutet på högre nivåer. I några fall gjorde projektledaren en ytterligare 

presentation av projektet för företagets ledningsgrupp. Återigen klargjordes här 

projektets syfte, förväntningar på företaget och tydliggörande av vad projektet 

erbjuder företaget. I några fall togs beslutet om att delta i projektet i företagets 

ledningsgrupp, i några fall togs beslutet på delegation men med förankring i 

ledningsgrupp. Några företag som var intresserade kunde av olika skäl inte delta 

trots starkt intresse. I ett fall pga. att man befann sig i omorganisation och 

expansionsfas, i ett annat fall pga. att större delen av arbetsplatsen låg utanför ESF-

rådets stödregion. 

 

Flera av företagen har talat om vikten av ”en god tajming” för deras deltagande. 

Förfrågan om projektet har på olika sätt kommit i rätt tid. Frågan om balans mellan 

familjeliv och arbetsliv har varit aktuell och under diskussion. En av 

kontaktpersonerna i ett av företagen uttrycker det så här: 

 

Det var en slump. Vi hade i jämställdhetsgruppen beslutat oss för att 

genomföra en enkät om hur det ser ut när man försöker förena arbete 

och föräldraskap i enheten. Och det visste platschefen om, och han 

fick en förfrågan i sin mail om det här projektet och då mailade han 

till mej och sa att det här verkar ju vara i linje med det ni redan håller 

på med. Och jag läste det och tyckte det lät intressant. Jag pratade i 

min tur med personalchef och han tyckte också att det lät intressant. 

Och jag fick OK från honom att gå vidare. 

 

Det resultat som personalenkäten hade gett kunde fångas upp genom att delta i 

detta projekt. Det var ett sätt att gå vidare efter en kartläggning. Andra skäl har 

varit att man känt ett behov av att delta med andra företag i utvecklingsprojekt både 

för att ”göra sig kända”, och för att få ett inflöde av nya idéer. Ett av företagen 

uttrycker detta på värmländska som en generell vilja och drivkraft i företaget: 

 

En kommer aldrig först om en går i spåra ätter andre. 
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Projektet uppfattades vara ett sätt att bidra till och delta i utvecklingen av nya 

arbetssätt i ett regionalt samarbete. Detta utgjorde också ett avgörande skäl för att 

uppfatta det som ett meningsfullt projekt, som man kunde avsätta tid och resurser 

för. Ytterligare ett skäl för deltagande var att målet handlade om någon form av 

certifiering eller diplomering. Detta uppfattades genast som en viktig drivkraft. 

Man såg fördelar i detta för företagets utåtriktade presentation av sig som 

arbetsgivare och trovärdig aktör i olika sammanhang. Frågan om balans mellan 

familjeliv och arbetsliv uppfattas alltså som en aktuell och väsentlig värdefråga, där 

man gärna markerar sitt engagemang. I uppföljande intervjuer av kontaktpersoner 

har följande faktorer haft gynnande inverkan på viljan att delta i ett projekt som rör 

kvalitetsutveckling och certifiering av företag.  

 

 Man har genom att redan ha ett aktivt program för jämställdhets- 

och mångfaldsfrågor identifierat ett behov av mer systematisk 

helhetssyn såväl som arbetssätt. 

 Man har uppmärksammat temat balans mellan familjeliv och 

arbetsliv inte minst i samband med rekrytering. Balans mellan 

familjeliv och arbetsliv är ett livsvärde som vägs in vid ansökan 

om arbetet. Därför är det en konkurrensfördel om arbetskraften att 

kunna visa på att företaget vill ge utrymme för frågan och är 

öppen för samtal. 

 Man har identifierat frågan som del i arbetsmiljöarbetet och 

förebyggande hälsovård, där arbetsgivaren har både ett lagstiftat 

ansvar och ett ekonomiskt intresse. 

 Det är en fråga om trovärdighet som företag. Arbetsmiljöfrågor är 

en viktig del i skapande av företaget som en god arbetsgivare, 

något som inte bara är en fråga om image. Det finns en önskan om 

att ha denna image med dess innehåll. 

 Man har konkret befunnit sig i en process i revision av 

jämställdhetsplan, lönekartläggning och/ eller personalenkäter, då 

man sökt vägar vidare utifrån frågan: Vad gör vi nu?  
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Iakttagelser 

Upplevelsen av att det var lättare att arbeta med privata sidan, var oväntad för 

projektledaren. Detta har under projekttiden varit en återkommande erfarenhet. 

Skälen till att de offentliga organisationerna har varit mer svår arbetade har dels 

handlat om vad forskaren uppfattat som en trötthet efter att ha arbetat länge med 

frågorna. Dels har det handlat om olika beslutsordningar. Vägen till beslut har helt 

enkelt varit kortare i näringslivet. Möjligen passar också modellen att certifiera 

bättre för näringslivet, där konkurrensvillkoren ser något annorlunda ut.  

 

Möjligheten att samarbeta med den privata sektorn baserades på access genom eget 

och andras sociala kapital. Kontakt och förtroende är något som byggs upp 

gradvis. Detta är viktigt att ta till vara på ett varsamt sätt, så att kontakter vare sig 

utnyttjas eller tappas. Tydliga argument för varför man önskar ett samarbete från 

båda sidor, är ett gott sätt att stärka det sociala kapital som finns inom alla nätverk. 

Detta är något som också kan tydliggöras genom att arbeta med den interaktiva 

forskningsmodellen. Tydlighet vad gäller insats och resurser, samt möjlig nytta 

med projektet är också väsentligt. Företagen har möjlighet att satsa både tid och 

personal, men då måste argumenten för vad det kan bidra med till företaget vara 

klargjort. Detta är något som forskare ibland tvekar inför, eftersom resultaten i ett 

projekt inte kan förutsägas. Något går däremot alltid att säga om det resultat man 

hoppas på och längs vägen under arbetets gång sker ofta mycket av fortbildning, 

erfarenhetsutväxling, kontaktskapande och kanske positiv publicitet, vilket klart 

kan räknas som nyttofaktorer i ett projekt, även om det inte är del av resultatet. 

Deltagarnas nytta kan alltså ligga någon annanstans än i resultatredovisning. 

 

Kontakter behöver inkubationstid. Trots att tiden var knapp, vågade vi ha lite is i 

magen och sköt upp starten för utbildningsdagarna. Det gav ett mer koncentrerat 

tidsschema, men det gav en bredare representation bland de deltagande företagen 

som var inspirerande och fruktbar för utvecklingen av modellen. Dessutom hann 

beslutet om deltagande i projektet informeras om och förankras inom respektive 

företag. Förhoppningen att ”ett möte över branschgränser” skulle vara både 

attraktivt och kreativt infriades. 
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2.1.2 Kognitiv omstruktureringsfas 

Nyckelpersoner - ”Balansgrupper” 

Förhoppningen var att i denna grupp skulle ingå representanter från ledningsgrupp, 

fackförening/ar och personalorganisation. Detta visade sig inte vara möjligt i två av 

företagen. Från Rolls Royce har enbart representanter från personalorganisationen 

deltagit och från Karlstads kommun deltog chefsgruppen från arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen. Av olika skäl ansåg vi det ändå vara möjligt för dessa att delta 

i projektet. Dels hade dessa båda företag unika erfarenheter att bidra med in i 

projektet, dels hade tre av företagen grupper där flera nivåer i beslutsnivå var 

representerade. Från Westra Wermlands sparbank deltog kontorschefer, facklig 

representant och vice VD, vilket gav goda förutsättningar för integration av arbetet 

i hela verksamheten på alla nivåer. Från Billerud deltog teknisk chef, 

företagshälsovård, kompetensutveckling, rekrytering och fack i gruppen. Från 

Sveriges television deltog båda personalansvariga för både redaktionssida och 

teknisk sida, samt fackliga representanter. Dessutom var platschefen aktiv i att 

hålla sig uppdaterad om projektet och gruppens arbete. Eftersom en viktig poäng 

var att integrera och utveckla modellen i nära anslutning med befintlig och 

ordinarie verksamhet, var det av vikt att skapa anpassade grupper som ansvarade 

för det gemensamma arbetet. Vi uppfattade i den meningen samtliga grupper som 

”naturliga” och inte tillskapade för projektets process, vilket ger goda 

förutsättningar för ett fortsatt arbete efter projektets aktiva fas. 

Utbildningsdagar 

Utbildningsdelen omfattade fem heldagar då en grupp från respektive företag 

deltog. Utbildningsledare var Cecilia Nahnfeldt, Centrum för genusforskning och 

projektledare för projektet, och Pär Werme, från Värmlands läns landstings 

utvecklingsgrupp och representant för UP Värmlands arbetslivsforum. Grupperna 

samlades ca en gång per månad. Valda teman bearbetades under perioden oktober 

till februari. Samtliga dagar hade två syften. Dels att skapa en gemensam 

kunskapsbas för utvecklingen av en diplomeringsmodell, dels att genom interaktiv 

forskning utveckla förutsättningar för skapandet av en fungerande modell för 

kvalitetssäkring. Fem kompetensutvecklingsmoduler ingick, utöver processamtal 
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och företagens egna projekt. Här redovisas dessas innehåll, samt en reflektion över 

frågor som kom upp under dagarna, samt vad som initierades i fråga om 

modellutveckling. 

 

1.Balans i livet – vad är det? 

En inledande dag då projektet presenterades och temat balans i livet diskuterades 

för en gemensam samsyn om dess innebörd. Processledare var Cecilia Nahnfeldt 

och Per Werme. ”Balans i livet” diskuterades utifrån individnivå, gruppnivå och 

organisationsnivå. Detta gjordes dels varje arbetsplats för sig, dels i tvärgrupper. 

Arbetet under dagen var processbaserat (se nedan pedagogisk modell, samt 

forskningsmetod) 

 

Denna dag handlade mycket om att lära känna sig själv, varandra och varandras 

arbetsplatser. Upptäckter gjordes om hur olika det var i villkoren mellan 

arbetsplatserna. Alla såg såväl fördelar som nackdelar med de egna 

organisationernas rutiner och val. Att göra skillnad mellan ”jaget, laget och 

företaget” i relation till ansvar och tänkande om ”balans i livet” blev en central 

diskussion. Den främsta upptäckten hos deltagarna var hur svårt det var att se 

frågan som enbart individuell och hur beroende man faktiskt är av varandras olika 

val. 

 

För forskaren initierades frågan om skillnaden mellan ”balans i livet” som tillstånd 

och som kompetens. Denna reflektion kom senare under hösten att landa i 

växlingen från substantiv till verb. Det blev också uppenbart att ett tankestöd för 

olika nivåer och ansvar behövde utvecklas. En första sådan modell presenterades 

vid tredje tillfället. 

 

 

 

 

 

 



 39

2.Jämställdhet och mångfald. Praktiska exempel. 

Inbjudna föreläsare: Syvonne Nordström, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Carina 

Simonson, konsult i jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. Dagen varvades med 

föreläsning och gruppsamtal. Förmiddagen ägnades åt en basutbildning i 

genusperspektiv på arbetslivet. Eftermiddagen åt goda exempel på jämställdhet på 

arbetsplatser i EQ Jämt i Jämtlands län. 

 

Denna dag handlade om jämställdhet och EQ-märkningen i Jämtlands län. 

Deltagarna kom med mycket blandade förväntningar. Några tänkte att det skulle bli 

”repetition”, andra att det skulle bli ”propaganda”. Föreläsarnas ingång var 

genomgående praktikorienterat. De använde exempel och gav utrymme för frågor 

allt eftersom. Som deltagande forskare konstaterade jag att just exemplen öppnade 

för fler frågor och under dagen allt mer konkreta reflektioner och en ökande dialog 

mellan deltagare och föreläsare. Såväl motstånd i jämställdhetsarbete, som 

konkreta exempel på ”upptäckter” som de EQ-märkta arbetsplatserna gjort genom 

sina arbeten diskuterades. 

 

För forskaren initierades frågor om jämställdhet i relation till ”balans i livet”. Det 

var efter detta pass som skillnaden mellan att jämställdhetsmärka och att balans-i-

livet-märka blev allt klarare. Jämställdhet är ett övergripande värde att fånga. Men 

om balans i livet förstås som en kompetens hos organisationen, bör det vara 

möjligt. Det är ett mer avgränsat fält, och mer konkret i sina praktiker än 

jämställdheten. 
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3.Folkhälsa och socialt ansvar 

Inbjuden föreläsare: Berit Sundgren Grinups, lektor på Centrum för 

genusforskning. Karlstads universitet. Hon Föreläste utifrån projektet 

”Långtidsfrisk i Värmland” om skillnader mellan mäns och kvinnors 

rehabiliteringsprocesser. Samtal om sambandet mellan hälsa och ”balans i livet”.  

Eftermiddagen ägnades åt arbetsgivaransvar och Corporate Social Responsibility 

(CSR), och frågor om gränsdragningar mellan den enskildes ansvar och 

arbetsplatsens ansvar. Föreläsare Cecilia Nahnfeldt. En preliminär modell användes 

för samtal om ledningsstrukturer, där företagen fick i uppgift att modifiera till sina 

organisationer för att identifiera styrkor och brister i ansvarstagande för 

jämställdhet och kommunikation av detta. 

 

Denna dag var första gången som ekonomi diskuterades. De föregående gångerna 

hade vi varit mer inne på identitet och livsval, samt värderingar och arbetsliv. 

Samtliga var medvetna om vilka kostnader det innebär att anställda är sjukskrivna, 

och var mycket intresserade av ämnet. Några skakades om av att se skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors förutsättningar att återkomma efter längre sjukskrivning. 

Flera betonade att detta verkligen var tankeställare både för dem själva och för 

organisationen. 

 

För forskaren initierades frågor om ekonomiska incitament för en 

kvalitetssäkringsmodell. Detta kom också upp under det senare projektet i samband 

med val av form för nyttiggörande. Den skiss för ansvarfördelning inom en 

organisation för balans i livet frågor som tagits fram efter tidigare dialogdag, 

presenterades och delades ut. En längre introduktion av skälet att ansvarsfördela 

krävdes, varpå jag valde att fördjupa spåret om CSR (corporate social 

responsibility) och hur det gemensamma ansvaret behöver relateras till 

ledningsansvar och beslutsbefogenheter. Uppgifterna som gavs mailades inom två 

veckor av utsedda kontaktpersoner. Detta material utgjorde grund för den modell 

som redovisas nedan. (Bild 1) 
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4.Kommunikation och organisation 

Inbjuden föreläsare: Birgitta Johansson Hidén, lektor på Centrum för 

tjänsteforskning Karlstads universitet. Föreläsning om kommunikationsmodeller i 

organisationer. Här beskrevs monologisk och dialogisk kultur och samtal om när, 

var och hur detta används, samt hinder och möjligheter med olika 

kommunikationsmodeller. Eftermiddagen ägnades åt samtal hur ”balans i livet” 

kan och bör kommuniceras i respektive organisation. 

 

Denna dag koncentrerade sig kring frågan om kommunikation. Dels kring hur vi 

tänker kommunikation monologiskt eller dialogiskt, dels hur detta praktiskt 

realiseras på arbetsplatser, samt att olika budskap behöver olika form av 

kommunikation. Denna gång hade vi kommit så långt i grupprocesserna att ämne 

och process kom att samverka mycket kreativt. Forskare och processledare 

initierade en dialog under eftermiddagen, som sedan blev självgående på företagens 

initiativ. De jämförde sina egna organisationers val vad gäller 

kommunikationsvägar, och följden av denna dag blev ett antal studiebesök hos 

varandra under de närmaste veckorna som följde, samt att man åtog sig en egen 

implementeringsuppgift, utifrån frågan: Var skulle vi börja vårt arbete?  

 

För forskaren initierades frågan om hur balans i livet kan och behöver 

kommuniceras inom en organisation. Hur det å ena sidan behöver finnas tydliga 

riktlinjer och rutiner (monologiskt kommunicerade) och å andra sidan ett antal 

processer inom respektive nivå inom organisationen, men också mellan 

organisationens nivåer såväl uppåt som nedåt (dialogiskt kommunicerade). En 

översiktlig inläsning på området kommunikativ etik (Benhabib 1994) påbörjades. 
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5.Föräldraskapets villkor 

Inbjudna föreläsare: Katarina Hultkrantz och Annica Hafström Skogar från 

Kyrkans familjerådgivning, Karlstad. Föreläsning om familjernas situationer idag. 

Vilka är problemen? Det är inte endast småbarnsföräldrar som har svårigheter att få 

livet att gå ihop, utan olika problem uppstår i olika faser av livet. Samtal om 

igenkännande och olika exempel på lösningar diskuterades.  

Under eftermiddagen presenterade företagen tankar om de egna 

implementeringsprojekten, som senare fortsatte på inom ramen för den egna 

arbetsplatsen. 

 

Denna dag gav nya konkreta inspel från balans i livet utifrån familjeliv idag. Vad är 

det som tas hem från jobbet? Vilka situationer skapar behov av att söka stöd? 

Familjerådgivarna talade om att det är familjer i många olika faser som tar kontakt 

med dem. De talade också om att arbetsplatsen också kan vara ett gott stöd för 

familjer. Flera deltagare sa sig ha gjort upptäckten att familjerådgivningen var en 

erfarenhetskälla som de inte tänkt på. Det initierades också ett samtal om vilka 

resurser i samhället som en arbetsgivare (personalhandläggare) kan använda på ett 

konstruktivt sätt. Man måste inte bära hela ansvaret inom organisationen, utan 

etablera samarbeten. 

2.1.3 Resultat från utbildningsdagarnas samtal 

Ansvar och ledning 

Modellen bygger på arbetsplatsernas beskrivningar av sina organisationers 

ledningsstrukturer och beslutsgångar. Målet med modellen är att hitta en tillräckligt 

enkel och generell bild som är överförbar till de flesta organisationer. Inget av de 

deltagande företagen uppfattade sin arbetsplats som ”platt organisation”, snarare 

användes ord som ”delegerat ansvar” och ”självständiga beslut”. Ingen beskrev 

heller sin organisation som hierarkisk, istället användes ord som ”ordnad”, 

”tydlig”, ”lite långsam kanske”, ”kvarnarna mal”. Det spelar mindre roll hur 

arbetsplatsens strukturer är ordnade för modellen. Det centrala är att ta fram ett 

verktyg som kan identifiera organisationen och utifrån detta diskutera hur ansvar 

för balans i livet-frågor bör fördelas på den aktuella arbetsplatsen. Bristande 
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kännedom om beslutsvägar i den egna organisationen är ofta ett av de stora hindren 

för goda rutiner och systematiskt arbete. 

 

 Socialt Ansvar Jämställdhet/ 
mångfald 

Kommunikation 
med övriga nivåer 

Verksamheter, 
aktiviteter 

Styrelse Ex. Policy Ex. Policy Ex. Ledningsmöten Ex. 
Sammanträden 
Generella 
verksamhets-
beslut 

Lednings-
grupp 

Ex. Övergripande 
ansvar för 
verkställande av 
policy 

Ex. 
Jämställdhetsplan  

Ex. 
Informationsmöte 
Intern websida,  

Ex. 
Verkställighet 
Fortbildning 
Strukturfrågor 

Enhetschef Ex. Produktions-
ansvar 

Ex. 
Implementering av 
jämställdhetsplan 

Ex. Gruppmöten 
Utvecklings-samtal 
med chefer 

Ex. Omläggning 
av rutiner 

Mellanchef Ex. Personal-
ansvar 

Ex. 
Beaktande av 
frågor i olika typer 
av arbetsplats- 
Samtal 

Ex. Chefsmöten 
Utvecklings-samtal 

Ex. 
Företagshälsa 
Friskvårdspeng 
Handledning 

Arbetsgrupp 
(team) 

Ex. Social 
arbetsmiljö 

Ex.  
Fortbildning i tema 
om jämställdhet o 
mångfald/ samtal 

Ex. 
Arbetsplatssamtal 

Ex.  
Gemensam 
utbildning 
Tematiska 
samtal 

Medarbetare 
(individ) 

Ex. Val av syn på 
balans mellan 
arbete o familj 

Ex. 
Möjlighet att ta upp 
personliga frågor 
relaterade till 
erfarenhet och 
upplevelse. 

Ex. Utvecklings-
samtal 
Fackförening 

Ex. Flexibla 
arbetstider m.m. 

Bild 1. Generell översikt: Ansvar för frågor om att balansa 

 

Modellen bygger på två enkla strukturer. Den ena identifierar ledningsnivåer 

(Lodrät vänsterlinje). Mallen utgör utgångspunkt för att beskriva den egna 

arbetsplatsen. I arbetet ingår att rita om denna – för att anpassa den till den egna 

organisationen – men samtidigt att identifiera hur ansvarsfördelning/ 

resurstilldelning ser ut, samt att i den egna organisationen tydliggöra detta och hitta 

både brister/luckor och styrkor. Den andra identifierar ämnen för kommunikation 

mellan ansvarsnivåerna (Vågrät övre linje). Det är när det saknas former för HUR 

man talar om ett ämne, som det kan ”fastna i beslutsgångar – såväl uppifrån som 

nerifrån”. Arbetsgivarens beredskap att erbjuda den anställda medarbetaren 

anställningsvillkor som möjliggör för den anställda att förena arbetsliv och 

familjeliv i vid bemärkelse (=balans i livet). I rutorna ges exempel på 
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ansvarsområden och aktiviteter på de olika nivåerna. Denna mall kan användas 

som underlag för att identifiera oklarheter i den egna organisationen, ta beslut om 

ansvarsfördelningar och tydliggöra dessa, genom att identifiera var aktivitet redan 

pågår (styrkor) respektive saknas (brist). 

Kommunikation inom en organisation 

Denna mall bygger på samtal i nyckelpersonsgrupperna, dels utifrån att ha tagit del 

av varandras beskrivningar av sina organisationer, dels utifrån föreläsningen om 

kommunikation. 

Struktur-

metaforer 

Organisationsnivå Ansvar Kommunikation 

TAK Styrelse/ledningsgrupp Policy/Resursfördelning Egen fortbildning/ 

Inhämtande av 

kunskap/information  

från andra nivåer 

BÄRANDE 

VÄGGAR 

 

Ansvariga chefer 

Mellanchefer 

Verkställande 

Möjliggörande 

Fortbildning/ samtal 

Inhämtande av 

information  

från andra nivåer 

GOLV Anställda Utförande Fortbildning/ samtal/ 

Inhämtande av 

Information  

från andra nivåer 

Bild 2. Översikt: Kommunikation 

 

Denna mall anknyter till mallen ovan, men förenklar strukturbilden i syfte att skapa 

tydligt kommunikationsansvar inom organisationen. Bristande kommunikation är 

en vanlig orsak till varför systematiskt arbete avstannar eller inte fungerar. 

I kommunikationsstrukturen finns dels symmetriska relationer – kommunikation 

inom samma nivå, dels asymmetriska relationer – där kommunikationen sker 

mellan den som har större ansvar och den som har ett mer begränsat ansvar i 

organisationen. 
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De symmetriska relationerna är viktiga för samsyn och stöd inom nivån. Här finns 

konflikter vad gäller synen på ”balans i livet – frågor”, men är inte i så hög grad 

hindrande för det gemensamma samtalet. De asymmetriska relationerna är viktiga 

för framgång i förändringsarbete. Förståelse och samsyn skapar kommunikation, 

medan motsatsen utgör hinder. Detta gäller både uppåt och nedåt i en organisation. 

I en större organisation med fler nivåer (våningar) utgör detta ett större problem än 

i mindre, där man ev. kan kringgå hinder. 

 

Kommunikation inom organisationen har delvis olika riktning beroende på om man 

”hör till taket, väggarna eller golvet.” Det är väsentligt för attityd och 

policyförmedling. Maktpositioner skiljer sig åt, vilket spelar stor roll i attityd och 

värderingsarbete. Möjligheten att göra sin röst (sin värdering) hörd är störst 

”uppifrån”, medan innovationsinitiativ t.ex. i värderingsförändringar är mer 

möjliga nedifrån. Paradoxen är dock att där kraften till genomslag finns, där är 

innovationsrörligheten mindre. 

En skiss över roller och prioriteringar. 

Efter diskussioner om beslutsvillkor i arbetsplatsernas vardag, tillkom en 

illustration (Bild 3), för fortsatt samtal om olika synsätt på arbete och hur mycket 

tid, ork och energi det är rimligt att det tar. Den tar sin utgångspunkt i en förenklad 

beskrivning av relationen mellan ledning och anställda på ett företag. Jag fick kritik 

för att jag använde ordet anställd och inte medarbetare i bilden, men jag menar att 

mitt ordval stärker den poäng jag vill lyfta fram, nämligen att det finns en spänning 

mellan olika ansvarspositioner. 
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Bild. 3. Dialog i arbetslivet trots asymmetri  

 

Bilden ger en illustration av arbetsgivarens och den anställdes föreställningar och 

tankar om arbetsliv och familjeliv. Dessa tankar styrs av olika villkor, där det finns 

skäl att anta att personen i anställd position är mer fokuserad på det egna livet, 

medan personen i arbetsgivarpositionen i relation till företaget är mer fokuserad på 

villkoren för produktionen. Pilarna markerar en möjlig och nödvändig 

kommunikation. Ingen vet exakt hur den andra parten faktiskt tänker, för än man 

talat med varandra. 

 

Den grundläggande dialogen mellan anställd och arbetsgivare är asymmetrisk i 

flera bemärkelser. Det gäller position, prioriteringar och föreställningar. En högre 

position och mer ledningsansvar ger starkare beslutsrätt. Detta är en asymmetri 

som rör i vilken mån man har möjlighet att göra sin röst hörd. Detta är en 

grundläggande asymmetri, som å ena sidan ofta betraktas som självklar och kanske 

just därför riskerar att underskattas i sin påverkanskraft. I samtal med 

nyckelpersonerna diskuterades denna spänning mellan roller. Ett tydligt exempel 

som gavs, var när en i arbetslaget avancerar till chefsroll för samma arbetslag. 

”Någonting händer”, uttrycktes det. ”Man är inte längre den samma. Vare sig man 

vill eller inte.” Ett annat exempel hämtades från medarbetarsamtal. Det är å ena 

sidan uppbyggt som ett förtroligt samtal, å andra sidan handlar det om att få 
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tillgång till utveckling, göra sin röst hörd till den som bestämmer och naturligtvis 

möjlighet att påverka sin lön. Avgörandet hur samtalet avlöper ligger inte i den 

anställdas hand, utan i chefens som representerar arbetsgivaren. 

 

Arbetsgivaren och den anställde skiljer sig åt vad gäller huvudintresse och 

prioriteringar. För arbetsgivarens ansvar är det överordnade huvudmålet företaget 

och dess produktion. Det är inte alltid personalvård ses som del i detta överordnade 

mål. Och om det räknas in, så är det inte alltid man menar att företagets ansvar 

vetter in mot de anställdas familjer. I samtal om detta har man i 

nyckelpersonsgruppen menat att de flytande gränserna mellan hem och arbetsplats 

hör till det flexibla arbetslivets nya villkor. Samtidigt tangerar detta något av en 

brukskulturs värderingar i att familjen är en del av företaget. Gamla och nya 

förutsättningar för att bedriva företag eller verksamheter bryts mot varandra. 

 

Den anställdas huvudintresse är, om det ställs på sin spets, att sätta familjen främst. 

Men vanligen handlar det om att utföra sitt arbete enligt de förutsättningar och 

avtal som finns och att skapa rimliga villkor för sitt och andras (familj, 

arbetskamrater) liv. Däremot finns skillnader mellan olika anställda vad gäller 

detta. Livsformsanalysforskning uppmärksammar skillnader mellan t.ex. 

karriärlivsform där man tenderar mer att ”lägga sin själ” i arbetet och för 

företaget/organisationen man arbetar; och arbetarlivsform, där arbetet är begränsat 

men ”man lever för något annat” vilket kan vara familj, något materiellt intresse 

t.ex. en båt eller ett hus, ett förtroendeuppdrag eller fritidssyssla. (Jakobsen 1999) 

 

Den asymmetriska relationen mellan olika starka intressen, kan åtminstone delvis 

förklara varför det finns så många olika synsätt på vilka prioriteringar som ska 

göras i förändringsarbete inom en organisation. Vilket är det värde som man 

förväntar av sitt arbete? Vilket ansvar är man uttalat ålagd, och vilket ansvar lägger 

man på sig själv? Denna bild (bild 3) var utgångspunkt för en het och livlig 

diskussion i nyckelpersongruppen. Flera menade att den fungerade som en 

ögonöppnare för sådant man egentligen redan såg. Andra menade att den på ett 

självklart sätt förklarade ordningen på en arbetsplats. Någon sa: ”Den känns lite 

svårsmält att ta för en chef, men jag har egentligen inget att invända.” Ska man 
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sammanfatta deras diskussion kan man enkelt säga att: Attityder till arbetsliv och 

familjeliv skiljer sig ofta åt beroende på om man är arbetsgivare eller anställd. 

Samtidigt är det inte självklart vem som är bärare av vilka attityder. Någon 

påpekade: ”En som vill bli chef, börjar ju tycka som en chef innan han blir det!”  

 

I ett livsåskådningsperspektiv kan man se detta som ett uttryck för något annat än 

en smart karriärsstrategi av den enskilda personen. Attityder och värderingar är inte 

enbart individuella, utan bärs som kollektiva föreställningar eller normer som 

formas i ett socialt samspel. Man insocialiseras i mer eller mindre accepterade 

värderingssammanhang. Utifrån dessa värderingssammanhang kan vi välja att 

agera. Man inordnar och anpassar sej, eller bjuda direkt eller indirekt motstånd. 

Man kan konstatera att det just är på denna nivå, värderingsnivån om prioriteringar, 

som asymmetrier tydliggörs som meningsmotsättningar eller konflikter.  

 

I dialoger om attityder till familj, arbete och ansvar görs olika prioriteringar. Men 

det är inte existensen av de olika uppfattningarna som är ett problem. Utan hur 

människors olika val bemöts. Finns en respekt för olikhet? Var går gränsen för vad 

som är rimligt att acceptera på arbetsplatsen för produktionens skull? Är det uttalat 

i rutiner och föreskrifter? Finns det nya sätt att lösa arbetsuppgifter än de invanda? 

I mellanrummet mellan uppfattningar finns ett kreativt spelrum, som kan användas 

för utvecklingsarbete. Men allt är inte möjligt ens där. Min poäng här är att peka på 

möjligheten i meningsmotsättningar. Ofta söker vi lösa upp motsättningar genom 

att försöka nå konsensus. Ibland med att chefen får sista ordet. Ibland med 

majoritetsbeslut genom handuppräckning. Jag menar dock att man kanske inte ska 

stirra sig blind på att lösa upp spänningar, utan nyttja och skapa förståelse för att vi 

gör olika. Dessa olika val har ofta begripliga och kloka skäl. Det finnas fakta och 

skäl som alla inte tänkt på.  

 

Dialogerna på arbetsplatsen spelar också roll för goda rutiner, eftersom de dels 

traderar vanor och synliggör ”hur vi brukar göra” eller ”hur vi bestämt att vi ska 

göra”. Samtidigt i den aktuella situationen kan rutinen visa sig vara dysfunktionell 

vilket kräver nya sätt att tänka. Om då alla tänker lika – vem ska då kunna bidra 

med en öppning för förändring? En förutsättning för att dialoger ska fungera är en 
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tillit till att chefen/företaget vill förstå. Det är chefers ansvar för att bygga sådant 

förtroende, och det är den anställdas utmaning att våga pröva sin chefs vilja att 

förstå. En grundsten i att bygga ett sådant förtroende är att chefen har tilltro till att 

människor både vill och har förmåga att ta ansvar. 

2.1.4 Erfarenheter från företagen 

Inför den sista utbildningsdagen hade alla fem företagen i uppgift att presentera på 

vilket sätt de ville pröva någon del (eller delar) av modellen som fortfarande var 

under utveckling. Några fokuserade på medarbetarsamtalen och på vilket sätt man 

konkret kunde utforma frågor om balans mellan familjeliv och arbetsliv. Några 

prövade att se hur modellen samverkade med deras respektive ledningssystem. Här 

aktualiserades också hur verksamhet på alla nivåer i organisationen samordnas och 

kommunicerar på ett sådant sätt att de samverkar gentemot samma mål. Någon 

avsåg att mer tentativt pröva frågorna dels i samtal med pappor som återvänt från 

längre föräldraledigheter, dels att förebereda att temat balans i livet skulle tas upp 

på gemensamma arbetsplatssamtal och fortbildning för personalansvariga chefer på 

arbetsplatsen. Detta var prövande projekt att söka ingångar för frågan, i syfte att 

övergå till ett mer proaktivt arbete med frågor som rör balans i livet. 

 

Företagen valde sina projekt utifrån frågan ”Var är det möjligt och rimligt att 

påbörja vårt arbete?” och utifrån principen att identifiera starka utgångspunkter, 

dvs. där man i någon mening redan är aktiv med frågor om balans i livet, och där 

man arbetat med frågorna eller där det på ett eller annat sätt är aktualiserat. 

Resultaten från respektive delprojekt presenterades vid en konferensdag på 

Karlstads universitet 4 juni 2007. Resultat, erfarenheter och reflektioner är 

inkluderade i den senare presentationen av modellen för systematiskt arbete och 

diplomeringen. 

Medarbetarsamtal 

Flera av företagen arbetade med sina enskilda medarbetarsamtal. De hade 

inkluderat frågorna i den mall som de använder. Frågorna hade bearbetats av 

chefer, personalansvariga och fackliga företrädare. Följande frågor föreslogs: 
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•  Beskriv din livssituation (balans arbete/fritid) just nu.  

•  Är det något i arbetslivet som påverkar ditt privatliv och som du vill berätta 

om?  

•  Är det något i privatlivet som påverkar din arbetssituation och som du vill 

berätta om?  

•  Har du några idéer till förbättringar av din arbetssituation/livssituation?  

Man prövade att använda dessa frågor, med positiva reaktioner från de anställda. 

Det ena företaget valde att introducera frågorna och följa upp dem i gemensamma 

arbetslagssamtal. Ett exempel på vad som kom fram under arbetet var att man 

upptäckte att schemaläggningen inte fungerade som avsett. Man hade gett stor 

självständighet till de anställda att själva lägga scheman. Nu visade det sig att detta 

hade skapat en könsmärkt ordning, där män med fast anställning och mindre barn 

hade förtur, medan unga kvinnor utan familj och på vikariat kom sist i tur. Detta 

var givetvis inte avsett, heller inte förväntat. Upptäckten ledde till förändringar.  

 

Några chefer som hade prövat att använda frågorna hade först hyst stor tveksamhet 

till att våga. Några kom tillbaka med stor glädje och upplevde att de inte alls hade 

behövt oroa sig. Nästan samtliga anställda hade uppskattat frågorna. Några hade 

använt sig av möjligheten att avstå att svara. På frågan om grunden till chefernas 

oro, var svaren främst att de var bekymrade över vad de skulle göra om de fick veta 

ett problem. ”Jag är ju ingen kurator, liksom.” ”Jag vet inte riktigt vem jag ska 

vända mej till om dom börjar prata – ja om alkoholproblem kanske – hur skulle jag 

göra då?” Detta hade resulterat i att företaget hade kopplat på en tjänst om 

psykosocialt stöd och rådgivning dygnet runt för samtliga anställda, som ett tillägg 

till en säkerhetstjänst man använde. Stödtjänsten användes inte i så hög 

utsträckning, men den användes. Bara detta att den fanns, uppskattades av flera i 

personalen. Företaget hade ingen insyn i vad dessa samtal handlade om. Tjänsten 

erbjöds på förtroendebas. De företag som prövade medarbetarsamtalen menade att 

dessa kan spela en viktig roll. Man menade att formella samtal tydliggör 

ansvarsfördelning och öppnar för konkreta åtgärder och nyskapande lösningar.  

Informella samtal kan istället understödja och ge förutsättningar för goda formella 

samtal. 
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Andra ledningssystem 

Två arbetsplatser undersökte möjligheten att arbeta på liknande sätt med balans i 

livet. Båda menade att det var möjligt, och t.o.m. enkelt. Man kunde dra nytta av de 

olika systemen. Några påtalade att Balansa®modellen så som vi då talade om den, 

var ett bra verktyg för att arbeta mer konkret med jämställdhet. Men också att det 

var ett bra verktyg för att arbeta med psykosociala frågor som skyddsombud. Man 

betonade också vinster med att arbeta systematiskt: Upptäcka brister; Föreslå 

åtgärder och prioriteringar; Genomföra åtgärder; Skapa goda vanor och rutiner; Att 

tillvarata och upprätthålla kompetens och erfarenhet i organisationen; Enklare att 

följa upp beslut. 

Från avslutningsdiskussionen 

I sammanfattande muntlig diskussion ställdes frågorna om vad man upplevde för 

resultat utifrån följande frågor: 

1. Vad upplever ni själva är nya tankar som resultat av utbildningsdagarna: 

 Det finns så mycket erfarenhet hos andra att dra nytta av. 

 Det är skillnader mellan branscher i sättet att pratat och vad man 

pratar om. 

 Vad gör man när personalavdelningen är slimmad? Känns som att 

resurserna inte räcker. 

 Upptäckten av konflikter som en väg till utveckling. 

 Medvetenhet om egna goda mönster. 

 Pappor som varit föräldralediga kan vara en innovativ resurs. 

 Uppmärksamhet på singlarna i arbetslivet. 

 Vad har vi fritiden till? Den spelar roll i balanserandet. 

 

2. Hur ser ni på Balans i livet som kvalitet för en arbetsgivare? 

 Att rekrytera. 

 Att behålla arbetskraft  och därmed erfarenhet. 

 Att stärka god hälsa. 

 Att vara en trovärdig arbetsgivare. 

 Att tänka ekonomi på längre sikt. 

 

Ur ovanstående fråga följde ett samtal om att stärka/skapa goda relationer mellan 

arbetsgivare/anställd som kan sammanfattas i följande punkter: 
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 Samtal om arbetet pågår ständigt – gör något av det! 

 En arbetsgivares omsorg syns i lägre sjuktal. 

 En arbetsgivare som bryr sig är attraktiv. 

 Intressekonflikter kan skapa idéer. 

 Företaget öppnar möjligheter – individen tar ansvar. 

 

2.1.5 Början till en prototyp  

För att inte förvirra läsningen kommer jag inte här att i detalj redovisa den första 

varianten av balansa®modellen utan endast huvuddragen. I ett senare kapitel 

kommer modellen att presenteras så som den kom att utformas utifrån båda 

projekten. Det som främst skiljer är synen på medarbetarsamtalens roll som i det 

första projektet, tänktes vara en viktig del i modellen. 

Ledningens beslut 

När ett företag skall arbeta systematiskt med balans i livet är en grundförutsättning 

att ledningen fattat ett beslut och tillsatt resurser och tydliggjort ansvar för arbetet. 

Erfarenheten från projektet visar att det har varit en styrka att vara en grupp om 

minst tre personer som tillsammans ansvarar för Balans i livet arbetet. Det är en 

fördel om dessa representerar alla tre nivåerna: ”tak, golv och bärande väggar” i 

organisationen. 

 

Startpunkt: 

•  Ledningens beslut och vilja – utan detta är arbetet inte möjligt att genomföra. 

• Drivkrafterna är flera: Vilken är vår organisations drivkrafter? Detta skall 

tydliggöras på ledningsnivå. 

• En nyckelpersonsgrupp utses för att ansvara för genomförandet av processer. 

Det är en fördel att vara flera. Det blir inte så personberoende då. Det är viktigt att 

ha mandat. Utan tydliga och säkra resurser kan man inte fullfölja uppdraget. 

 
Genomförandet av en modell bör utföras i samråd med externt stöd t.ex. en konsult 

med erfarenhet av organisationsförändring och/eller personalfrågor. Denna bör 

också ha erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor. 
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Större organisationer kan ha denna form av stödfunktioner inom den egna 

verksamheten. Dessa kan också utbildas i modellen. 

Nyckelpersoner med ansvar 

Denna grupp utses av ledningen och har tilldelats resurser ekonomiskt och 

tidsmässigt för att genomföra kvalitetsarbetet. Dessa börjar med en översyn av den 

egna organisationen med hjälp av de mallar som arbetats fram (se ovan). Arbetet 

bör starta i följande: Identifiera starka sidor där verksamhet redan pågår - börja där! 

Var inte rädd för brister och motstånd. Där är potentialen för förbättringar och 

förändringar. Nyckelpersonsgruppen behöver ett stöd i form av en checklista och 

anta processmaterial för att arbeta med uppgifterna i checklistan. Det bör också 

finnas en chefsfortbildning, samt underlag för en medarbetarenkät och ett 

samtalsunderlag till arbetsplatssamtal i enskilda arbetsgrupper. 

 
Nyckelpersonsgrupp bör fortbildas i följande: 

 
 Utbildning i systematiskt arbetssätt 

 Arbetsmiljö och friskfaktorer 

 Basutbildning genus i arbetslivet 

 Grunder i kommunikation på arbetsplatsen 

 Dialogen i medarbetarsamtalet 

 Kreativ idéutveckling i arbetslivet 

Kriterier för en checklista 

(OBS! Dessa kriterier är inte tillfredsställande definierade i det första projektet. 

Följande punkter skall dokumenteras skriftligt för underlag till utvärdering . 

Utvärderingen bedömer kompetens, systematik, förankring och realisering.) 

 

1. Ledningens beslut. Det skall finnas ett beslut från högsta ledning om att märka 

företaget. Detta beslut ska innefatta: En skriftlig viljeyttring. Tydlig och rimlig 

resurstilldelning. Policyformulering (Varför arbetar just vi med att balansa) gärna 

relaterad till företagets övergripande policy för företagets verksamhet. 

 
2. Nyckelpersongrupp. En nyckelpersonsgrupp ska utses. Denna ansvarar för 

implementeringen av märkningen. Gruppen bör omfatta minst tre personer 

(beroende på företagsstorlek). Kunskap i gruppen om jämställdhetslagstiftning, 
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diskrimineringslagstiftning och arbetsmiljölagstiftning skall vara säkerställd. 

Gruppens sammansättning och kompetens: 

a. Personalansvarig 
b. Ledningsgruppens representant 
c. Fackliga representanter 
d. Huvudskyddsombud 
e. Hälsoansvarig 

 
3. Ansvar. Det skall finnas ett tydliggörande av ansvar, befogenheter och 

resurstilldelning framförallt gäller detta följande: Mellan ledningen och 

nyckelpersonsgruppen; Mellan nyckelpersonsgruppen och personalavdelning; samt 

mellan nyckelpersonsgruppen och ansvariga chefer. 

 
4. Kompetens. Att balansa identifieras som kompetens. Denna kan öka på alla 

nivåer genom kunskap och delad erfarenhet, samt organisationens tydliga 

prioritering. 

a. Nyckelpersongruppens kompetens om märkningssystemet och relaterade 

frågor och teman inom hälsa, arbetsmiljö, organisation, jämställdhet och 

mångfald skall säkerställas och kontinuerligt fördjupas genom fortbildning. 

b. Kompetensutveckling erbjuds även andra anställda rörande 

”balansfrågor”. 

 

5. Kommunikation. Arbetet med märkning skall kommuniceras till samtliga 

medarbetare. 

a. Det skall finnas en skriftlig kommunikation som presenterar märkningen 
och som finns tillgänglig för alla medarbetare. 
b. Vid nyanställning informeras om märkningen. 
c. Före varje årligt medarbetarsamtal skall en gemensam information ges 
vid t.ex. arbetsplatsmöte eller liknande som introducerar eller aktualiserar 
temat. 
 

7. Helhet. Dokumentation skall göras av implementeringen som helhet. Följande 

skall ingå: metod, aktiviteter och tillvägagångssätt; antal deltagande; eventuella 

förändringar som gjorts på individnivå; i rutiner och eller nya idéer som 

uppkommit med anledning av samtal. 
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8. Återrapportering till ledningen. Ledningen utvärderar årligen arbetet med 

märkningssystemet tillsammans med nyckelpersonsgruppen genom 

nyckelpersonsgruppens återrapportering. Det är ledningen som ansvarar för 

rapporteringen. 

 

Punkterna utgör en prototyp för Balansa®modellen. (se senare kapitel där den 

vidareutvecklas). 
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2.2 Modeller – delprojekt i Jämställd hållbar tillväxt  

2.2.1 Jämväxt 

Arbetet för ökad jämställdhet identifierades som en viktig faktor i det övergripande 

målet att få till stånd en hållbar regional utveckling i Värmlands län. Med stöd av 

försvarsomställningsmedel inleddes 2004 samarbete om denna fråga med ett flertal 

små och medelstora företag via regionens kompetenscentra. I projektet Jämväxt 

2008-2009 fick detta samarbete möjlighet att utvecklas och fördjupas med stöd från 

EU-medel ur den Regionala utvecklingsfonden (NUTEK). 2009 beviljades nya 

medel för ytterligare två år, då från Tillväxtverket som ny tillsynsmyndighet för de 

regionala utvecklingsfonderna.  

 

SCB:s jämställdhetsindex (2005) poängterar att Värmland har en mer 

könssegregerad arbetsmarknad än någon annan region i landet. För regionens 

framtida utveckling, förmåga att attrahera arbetskraft och förhindra utflyttning, är 

det av stor vikt att denna struktur bryts. Problemen på jämställdhetsområdet har 

bidragit till en gemensam vilja från flera av regionens ledande aktörer inom 

näringsliv och förvaltning, att anta utmaningen att skapa en jämställd region. 

 

De små och medelstora företagens önskan om att fortsätta jämställdhetsarbetet för 

att stärka regionens konkurrenskraft och öka sysselsättningen är starka skäl för 

projektet. 1) Den könssegregerade arbetsmarknaden, 2) den snedfördelade 

rekryteringen till utbildning och arbetsliv,  3) att ohälsotalen skiljer sig åt mellan 

kvinnor och män, 4) den unika kompetens som finns om genusrelaterade frågor på 

Karlstads universitet och 5) det projekt som varit möjligt att initieras tack vare 

försvarsomställnings-medlen är ytterligare faktorer som visar projektets 

nödvändighet, dess starka förankring i regionen och dess potential. Projekt Jämväxt 

syftar också till att ytterligare utveckla den praktiska tillämpningen av den kunskap 

kring jämställdhet som redan är etablerad. 

2.2.2 Delprojekt Modeller 

I Jämväxtprojektet organiserades arbetet i tre delprojekt. Uppgiften att utveckla och 

bearbeta Balansa®modellen förlades i delprojektet modeller. I delprojektet fanns 
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två uppgifter, båda koordinerade av delprojektledare Cecilia Nahnfeldt. (1) att 

genomföra en fördjupad studie av medarbetarsamtalens roll i Balans-i-livet-samtal. 

Denna studie genomfördes som en mångvetenskaplig studie i nära samarbete med 

ett tjänsteföretag. Fem forskare var involverade i materialinsamling och/eller 

analys av materialet: Lina Nyroos, Christina Olin-Scheller, Erica Sandlund, 

Liselotte Jakobsen och Cecilia Nahnfeldt. (2) att initiera en kommersialisering av 

forskningsresultatet och den bearbetade prototypen. Här handlade det om att hitta 

nya vägar genom innovationssystem som främst är anpassade för tekniska och 

andra naturvetenskapligt orienterade forskningsidéer. Detta för att nyttiggöra den 

prototyp som togs fram i det tidigare projektet. Detta arbete ansvarade Cecilia 

Nahnfeldt för. 

 

Från den tidigare studien fanns en övertygelse i företagen om att medarbetarsamtal 

kunde vara en nyckelaktivitet för att underlätta företagens möjlighet att stödja de 

anställdas möjlighet att balansa. Samtidigt fanns en medvetenhet om att dialoger på 

arbetsplatserna om Balans i livet inte var helt enkla och ofta lite laddade. 

Hypotesen om medarbetarsamtalens möjligheter behövde prövas. Arbetet med 

Balansa®modellens kommersialisering presenteras i kapitel 7. 

Medarbetarsamtalsstudien 

Studien som rör medarbetarsamtalens lärprocess för organisationen och dess 

medarbetare har gjorts på ett tjänsteföretag. Studien har genomförts genom en 

skriftlig enkät, videoinspelning av medarbetarsamtal och uppföljande intervjuer. 

(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). Det insamlade materialet har analyserats. Resultaten 

publiceras under hösten 2010 i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 3. 

Enkäten – en lägesöverblick 

Enkäten som samlades in som inledande del av studien gav en överblick över de 

anställda i det aktuella företagets status och inställning till medarbetarsamtal och 

balans i livet. Majoriteten medarbetare är positiva till samtalet. Medarbetarsamtalet 
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upplevs ha faktisk betydelse (ca 30%). Något fler män än kvinnor ansåg att 

samtalet lett till önskvärda förändringar.  Det är få brister i samtalet som 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 outtalade normer kring hur man förväntas vara, agera och 

uppträda. 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.  

Analys av inspelade medarbetarsamtal 

Vi har också i detalj studerat åtta inspelade medarbetarsamtal. Nedan beskrives 

kortfattat huvudresultat av analysen, samt några saker som chefer kan vara extra 

uppmärksamma på under ett medarbetarsamtal.  
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Forskarna kunde konstatera att 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 är inte nödvändigtvis upplevd stress. Stress 

kommer ofta upp som något positivt och prestationshöjande. Att prata om negativ 

stress kan då vara problematiskt. Forskarna iakttog också att genom att uttrycka 

obalans mellan arbetsliv och övrigt liv uttrycker man också avvikelse i förhållande 

till sociala normer.  

Sammantagna resultat 

Materialet med enkäter, intervjuer och inspelningar är samstämmigt på flera viktiga 

punkter. Följande iakttagelser vill forskargruppen lyfta fram: 

I medarbetarsamtalen etableras och förstärks normer, roller och förhållningssätt 

gemensamt av chef och anställd. Medarbetarsamtalen har en tydlig koppling till 

prestationsmätning och lönesättning. Därför är det problematiskt för medarbetare 

att ta upp problem som inte är förenliga med att vara en god medarbetare. En rimlig 

slutsats är därför att medarbetarsamtalen behöver kompletteras med andra former 

där individens utsatthet inte är lika stark för att lyfta balans i livet-frågor.  

2.2.3 Medarbetarsamtalet och Balansa®modellen 

I det förra projektet föreslogs medarbetarsamtalen vara centrala för ett 

kvalitetssystem. Förslaget betonade vikten av: A. Utbildning av alla 

personalansvariga inför medarbetarsamtal. B. Fördjupning i kommunikation mellan 

chef och anställd. C. Vikten av att utveckla stöd för chefer så att deras oro för att 

”ta upp svåra frågor” skulle minska.  Man var också mån om att skilja lönesamtal 

från balanssamtal.  

 

Ett huvudresultat är att medarbetarsamtal inte är den plats för balans-i-livet frågor 

som forskarna inledningsvis trodde. Andra saker, som lönefrågor och 

arbetsprestationer, tar plats i samtalen och balansfrågorna blir problematiska. Vid 

samtalen är det viktigt att framstå som en god medarbetare och att då framstå som 

svag eller stressad är inte förenligt med föreställningen om den goda medarbetaren. 
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Även om medarbetarsamtalen fyller en viktig funktion, är det inte neutral mark och 

därför inte lämplig plats för balans-i-livet frågorna.  

 

Materialet visar på samtalet som ett gemensamt upprätthållande av egenskaper som 

en god medarbetare ska/bör ha. Vår empiri visar att faktorer som rör stress är 

särskilt tydliga. I samtalet förväntas medarbetaren prata öppet, samtidigt som 

balansfrågorna bara är okej att beröra om de är i balans! ”Det är bara bra om det är 

bra!” 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. I 

färdigställandet av en prototyp för kvalitetssäkring och material för en certifiering 

av arbetsplatser, utvecklas därför kriterier och arbetssätt som inte innefattar det 

enskilda samtalet. 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.   

Att prata om stress och obalans  

Några reflektioner baserade på analyserna av de inspelade samtalen beskrivs nedan. 

Detta kan vara viktigt, för även om Balansa®modellen inte aktivt använder 

medarbetarsamtalet så kommer frågor om balans i livet även upp spontant. T.ex. i 

samtal mellan kollegor och i andra mer eller mindre formella möten mellan chefer 

och anställda.  
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Sekvenser där man pratar om stress har visat sig vara möjliga öppningar för att 

fördjupa sig i balans/obalans i livet. De är i en mening ”osäkra zoner i samtalet”, 

där man skulle kunna uppleva sig bekräftas, men det fordrar att den som leder 

samtalet är uppmärksam och medveten om lämpliga sätt att bekräfta. Makt-

asymmetrin mellan chef och anställd försvårar också möjligheten att föra ett 

ovillkorat bekräftande samtal. 

 

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 bör 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. 

 

Forskargruppen hade inte förväntat sig att materialet så tydligt skulle visa att 

medarbetarsamtalen inte var en funktionell plats för att hantera balans i livet 

problem och stress. Dels hade det tidigare projektet förhållandevis entydigt gett för 

handen att det vore både funktionellt och rätt plats. De fackliga företrädarna hade 

försäkrat sig om del i bearbetningen av frågorna på respektive lokala arbetsplats, 

men även dessa menade att medarbetarsamtalen skulle kunna vara ett gott verktyg 

för att tillgodose behov och möjliggöra problemlösning.  

 

Det främsta skälet till att balans i livet frågorna inte fick utrymme uppfattar 

forskargruppen vara att dessa samtal så tydligt är präglade av lönesättning och 
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kompetensutveckling. Frågorna om balans i livet uppfattas inte vara av samma 

karaktär. Samtidigt finns en efterfrågan från de anställda att chefer ska fråga efter 

hur de har det. I enkäten uttrycks detta i ett flertal fall. Enkäten visar också en 

ambivalens. Man tycker frågorna är viktiga, men värjer sig för att behöva ta upp 

dem.  

 

Att notera är också att i enkäten är det endast kvinnor som anger att de upplever sig 

för tillfället ha obalans mellan arbete och övrigt liv. Detta kan vara ett uttryck för 

att kvinnor, i högre utsträckning än män, bär huvudansvar för familjens praktiska 

arbete. Problem med balans i livet kan därmed i högre utsträckning kunna uppfattas 

som feminint könade. Dvs, det kan uppfattas kvinnligt att ha sådana problem, 

medan det är manligt att kunna hantera problematiken. En kvinna som hanterar 

problemen uppfattas inte som manlig, men kan ses som kompetent och 

professionell. Det finns exempel i materialet där kvinnor argumentera längre för 

sina lösningar och förklarar sig mer ingående. 

2.2.4 Existentiella frågor och dialoger 

I det inspelade materialet kan vi se att talet om stress tydligt, men förmodligen 

oreflekterat, förflyttas från en mer öppen existentiell fråga (exempelvis ”Hur känns 

det, upplever du att du ofta är stressad?”), till etiskt normerade frågor eller 

påståenden som leder till värden indelade i kategorier som rätt eller fel, positivt 

eller negativt. Medarbetarens försiktigt positiva syn på viss stress bekräftas av 

chefen som säger att: ”vissa perioder är det mycket, men så är det ju”. På så vis 

etableras, förmodligen oreflekterat, en etisk norm där synen på stress förhandlas 

fram. En norm som säger att det är mer rätt att vara i balans eller att vara 

stresstålig, än att inte vara det. Med återknytning till den bild över samtalets 

asymmetri som diskuterats i det tidigare projektet, kan man föra in lönesättning och 

kompetensutveckling som produktionsvillkor och stress som uttryckt livsvillkor: 
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Bild 4. Bild över asymmetrisk makt i medarbetarsamtal om Balans i livet. 

 

Arbetsgivarperspektivets föreställningar om arbetsplatsens verksamhet och de 

anställda som får tolkningsföreträde i medarbetarsamtalen och tar över dialogen. 

Man kan diskutera skäl till varför detta sker, men här räcker det att konstatera att 

konsekvensen är att utrymmet för balans i livet-frågorna är minimalt. Eftersom vi 

noterat att även den anställda personen deltar i ett förringande eller förminskande 

av betydelsen av dessa frågor, menar vi att medarbetarsamtalet inte är lämpligt som 

forum för att föra en dialog om dessa frågor. Att däremot fråga om personens 

trivsel i en omsorg hör fortfarande hemma här, som en omsorg. Men att i dialog 

bearbeta balans i livet frågorna för att förändra eller utveckla arbetsplatsen, ställs 

under ogynnsamma maktvillkor. (Att notera, kan den som i ett samtal som chef 

representerar arbetsgivaren i nästa samtal vara den som är anställd i det egna 

medarbetarsamtalet med högre chef. Maktpositionen är alltså rollbunden, snarare 

än personbunden.)  

 

I gränssnittet mellan stress och balans i livet förefaller det alltså finnas en rörelse 

från en upplevd verklighet (existentiell nivå), till en idealiserad föreställning (etisk 

nivå) om hur livet bör vara. Det är möjligt att beskriva detta som en förflyttning 

från en fråga på en existentiell till en etisk nivå. Från en öppet ställd fråga om 

människans villkor i liv och arbete, till ett samtal om hur detta bör lösas på ett för 
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arbetsgivaren önskvärt sätt. Det vi konstaterar i materialet är en maktförskjutning 

till medarbetarens nackdel. Denna förskjutning skapar ett utrymme för värderingar 

där en dold eller omedveten agenda anger önskvärda ideal.  

 

Vad händer då när frågan om balans i livet hanteras med etiska förtecken? För det 

första är det inte det samma att diskutera normer för människors liv och att 

diskutera upplevelsen av att vara människa. Det rör två olika livsåskådningsnivåer. 

(Collste 2002; Bråkenhielm 2005) I exemplen börjar man i upplevelsen av balans 

eller obalans (existentiell nivå) för att snabbt fortsätta på en etisk nivå i påstående 

och/eller svar. För många människor är etiska frågor lättare att besvara än 

existentiella frågor (Grenholm 2005a). En möjlig tolkning av den förskjutning vi 

iakttagit är att både medarbetare och chefer, upplever att den existentiella frågan är 

ohanterlig av olika skäl och därför strävar efter att göra ”göra frågan mer 

hanterlig”, i meningen möjlig att besvara. Detta förutsätter också att man upplever 

dialogens genre vara uppbyggd på en struktur av ”fråga-svar”. Vilket är rimligt 

utifrån den manual som används. På den etiska nivån är det inte längre individens 

upplevelse som är vägledande för svaret, utan snarare arbetsplatsens generella 

normer och värderingar. Dessa normer genereras av faktorer som t.ex. vad som 

produceras, företagskultur, arbetsmiljö, och får konsekvenser oberoende av 

intentionen hos såväl chef som medarbetare.  

 

Som existentiell fråga aktualiserar ”balans i livet”- frågor människosyn. Här 

aktualiseras synen på ”en arbetande människa”, och synen på vad som utgör 

centrala delar i en människas liv som helhet. Den tolkningsram som har företräde 

är en person som sätter arbetets villkor i första hand och har övrigt liv under 

kontroll eller i balans på ett sådant sätt att det inte blir hindrande för 

arbetsuppgifters utförande. Karriär som livsform som lyfts fram som norm. Men 

den räcker inte fullt ut.  Även om kvinnor bejakar detta och anpassar sitt liv till det, 

så syns i materialet att kvinnor samtidigt lever med fler och andra förväntningar på 

sig. De lever med såväl karriärens krav, som omgivningens och/eller egna 

internaliserade förväntningar på föräldraskap, hemansvar och släktåtaganden.  
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Det finns dock sprickor i denna bild. Några män pratar om ett mer delat ansvar, 

men då villkorat på liknande sätt. I den organisation där studien är utförd finns en 

vilja till värderingar där karriär och hemansvar inte spelas ut mot varandra. 

Samtidigt finns det mekanismer som ”ställer tillbaka allt till det gamla”. Det 

tydligaste exemplet är hur balans i livet-frågorna bara försvann i 

medarbetarsamtalet och förkortades till en fråga om stress. Arbetsplatsens 

ambivalens är inte ovanlig. Det finns snarare skäl att anta att det snarare är så här 

det ofta ser ut. Detta påstående är grundat i de responser av igenkännande som 

kommer som reaktion på presentationer av studien i andra arbetsplatssammanhang. 

 

Utmaningen är att skapa förutsättningar på arbetsplatsen för mer öppna dialoger, 

där inte arbetsgivarperspektivet tar överhand så hastigt och från båda parter ofta 

oreflekterat.  Det behövs andra forum, där de anställdas perspektiv ges ett större 

utrymme för dialogen. I det föregående projektet gavs signaler från en av 

arbetsplatserna att arbetsplatssamtal i grupper, skapade större förståelse för 

varandras olika livssituationer. Ett kommande projekt i inom ramen för projektet 

Jämställd hållbar tillväxt (Jämväxt 2010-2011) kommer att studera denna form av 

gruppsamtal. 
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3. Att Balansa – en etisk kompetens  
 
Förmågan att balansa arbetsliv och övrigt liv är å ena sidan en oerhört praktisk 

kompetens, å andra sidan är det också en existentiell kompetens. Det är ständiga 

livsval som pågår i enkelhet och i till synes miniformat. Men även om de enskilda 

momenten kan uppfattas som trivial vardagslogistik, har dessa val fler dimensioner 

och mer långtgående konsekvenser än så. Genom dess form av återkommande 

rutiner och upprepning, formas mönster av valt liv. För att analysera dessa vill jag 

tillföra perspektiv från livsåskådningsforskning, där också etiska perspektiv är en 

del. En grundförutsättning för denna analys är att undvika ett tal om ”balans i livet” 

som ett nåbart tillstånd. Istället används verbet balansa för att uppmärksamma 

förmåga och kompetens hos individer, grupper och organisationer, samt samhälle.  

Livsåskådningsforskning fokuserar med fördel tolkningsmönster och dess ingående 

element och deras samband och omtolkningsmöjligheter. 

 

Det finns existentiella dimensioner i de mönsterskapade serier av livsval som utgör 

balansande som vardagspraktik. Vanligheten och skapandet av rutiner döljer (ofta 

oavsiktligt) att det varje gång handlar om val där prioriteringar görs och/eller 

tvingas fram. Ofta sker valen reflekterat. De är mer eller mindre vanemässiga, 

vilket är både tidseffektivt och i en mening rationellt. Men gör vi verkligen det vi 

vill? De val som pågår och upprepas när människor söker balansera arbetsliv och 

familjeliv, genom förhandlingar, jämkningar, kompromisser och arbetsfördelningar 

aktualiserar varje gång synen på människor och vad vi ser som centralt för ett gott, 

ärligt eller människovärdigt liv. Genom att det rör människosyn, menar jag att man 

också skall kvalificera analysen med genusteoretisk kompetens. Det innebär att när 

man arbetar med människosynsrelaterat material ska man använda teoretiska 

ansatser som kan fånga in och uppmärksamma att mäns och kvinnors liv inte alltid 

är lika villkorade. 
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Existentiella frågor i arbetslivet 

Olika forskare definierar begreppet existentiella frågor på olika sätt. Gemensamt 

för forskning om existentiella frågor eller livsfrågor är att fokus ligger på 

människans existens och på hur individuella subjekt förhåller sig till världen runt 

omkring sig och uppfattar ”sig själv, sin uppgift, sin frihet och sitt eventuella 

ansvar” i tillvaron. (Hartman & Pettersson1980: 31). Ibland växlar man också 

mellan benämningen livsfrågor och existentiella frågor. Man använder också mer 

abstrakta definitioner eller mer konkreta, ofta beroende på vilket empiriskt material 

som analyseras. I mer specifik mening kan existentiella frågor relateras till 

existentialismen och dess intresse för människans liv, inte som biologisk eller 

social varelse utan som individuell människlig existens. Eg. vad det är att vara 

människa. I existentialismen fokuseras detta som en fråga som inte handlar om 

människans essens (hennes väsen eller inre mening/värde) utan just som existens: 

detta ATT vara människa föregår vad människan ÄR, eller bör vara, eller fostras 

till att vara.9 Jag ansluter mig till en sådan syn. Jag vill göra detta tydligt. Skälet är 

att det är en teoretisk utgångspunkt som inte alla som analyserar existentiella frågor 

väljer. Den är heller inte självklar i samtal om balans i livet. Ofta lämnas frågan om 

”människans vara” obesvarad, alternativt vänder man sig till ur mer eller mindre 

essentiella definitioner. Den ståndpunkt jag väljer menar jag är grundläggande för 

en ”öppen människosyn”. Det gör inte anspråk på en enda syn på människan, den 

går samtidigt inte förbi frågan om vem människan kan vara, 

 

Existentiella frågor i arbetslivet har i forskning ofta bearbetats utifrån etiska teorier. 

(Grenholm 1988) För att i konstruktivt syfte närma sig gränssnittet arbetsliv och 

familj/fritid, så är detta inte tillräckligt. Själva särhållandet av arbetet från det 

övriga livet behöver analyseras utifrån mer övergripande perspektiv av 

livsåskådning.  Även könssegregeringen av arbetslivet, men också de skilda 

förväntningarna på mäns respektive kvinnors ansvarsområden och/eller 

                                                 
9 Existentalismen kan ses som en reaktion mot essentialistiska definitioner av människan. Istället är 
utgångspunkten att människan är som mest autentisk i valsituationer, då hon i sin existens kan definieras vara 
fri. (Beauvoir; Sartre)Detta är till skillnad från liberalismen en frihet som inte hör till människans essens, utan 
är del i detta att vara människa. Genom valen kan hon alltid, inte välja vad som helst, men hon kan välja något 
annat än det för stunden rådande. Det finns en frigörelsens punkt i existensen. Sartre betonar att frihet inte är ett 
tillstånd, utan en riktning som människan kan ta ut i relation till tvingande villkor i den situation hon lever. 
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kompetensområden härrör till människosyn. Människosyn hänger samman med 

såväl världsbild som värderingar och behöver därför bearbetas utifrån ett vidare 

livsåskådningsperspektiv. 

 

En livsåskådning kan sägas vara ett samlat tankesystem som utgör ”svar på 

människans grundläggande livsfrågor”. (Bråkenhielm 2001) De stora övergripande 

idésystemen lever däremot sitt eget liv. Det är sällan enskilda individer kan sägas 

omfatta en hel och konsistent livsåskådning. Däremot lever vi i kulturer som 

rymmer livsåskådningsreflektioner, där vi själva är del i produktion och/eller 

reproduktion av dessa idéer. (Nahnfeldt 2006) Enskilda individer refererar, 

diskuterar och argumenterar: de ägnar sig åt att ”tala livet”. 10 När man arbetar 

empiriskt med livsåskådning är det just individernas tankar uttryckt i text eller tal 

som utgör material. 

Det handlar om enskilda människors livsåskådningar, inte om 

livsåskådningar som fritt kringsvävande tankesystem. Det är enskilda 

människor som har teorier om människan och världen, centrala 

värderingar, och en grundhållning. 

(Bråkenhielm 2001:10) 

Aktionsorienterad livsåskådningsforskning 

De studier som ligger till grund för detta arbete kan kallas för aktionsorienterad 

livsåskådningsforskning med genusperspektiv. Det är ett arbetssätt där forskaren 

står i nära dialog med det empiriska materialet. Det aktionsorienterade arbetssättet 

har redogjorts för tidigare. Här betonar jag med vilket fokus jag analyserar och 

diskuterar materialet. 

 

Jag utgår från Anders Jeffners modell för livsåskådningsforskning, som identifierar 

tre huvudsakliga nivåer av frågor: Världsbild; värderingar och etik; samt 

grundhållning. Flera forskare har kritiserat Anders Jeffners livsåskådningsbegrepp. 

                                                 
10 Kjell Kallenberg och Gerry Larsson betonar att livsfrågor formuleras av konkreta individer. Den enskilda 
människans livsåskådning är resultatet av en unik och varierad blandning av idéer och föreställningar som 
fogats samman till en meningsfull bild av världen. ”Idéerna lever inte sitt eget liv utan finns hos fysiska 
personer i konkreta livssammanhang” 
(Kallenberg & Larsson 2000: 63). 
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Samtidigt har det visat sig vara tillräckligt fruktbart för att hantera studiet av 

religiösa såväl som sekulära livsåskådningar och livsvärderingar.(Bråkenhielm 

2001) Det som kritiker ofta diskuterar är inte själva indelningen i tre nivåer, utan 

att begreppet i hög grad är ett alltför intellektuellt begrepp (Eberhard Hermann), att 

det har svårt att relatera till praxis (Catharina Stenqvist) samt att nivån 

grundhållning är alltför outvecklad (Katarina Westerlund). (Bråkenhielm: 2001) 

 

Catharina Stenqvist föreslår ett alternativt begrepp – livshållning – som hon menar 

kompletterar Jeffners begrepp med en möjlighet att tydligare kunna möta praxis 

och förena den intellektuella sidan med emotioner. (Lindstedt Cronberg, M. & 

Stenqvist, C. 2008) Jag vill för den kritiska analysen behålla begreppet 

livsåskådning, men samtidigt uppmärksamma betoningen av praxis och emotioner.  

Jag menar att begreppet livshållning riskerar att uppfattas som ett begrepp för en 

strävan efter helhetssyn, som förespråkar ett att det är ”gott” (autentiskt, bättre, mer 

önskvärt) att leva som man lär. Detta imperativ hör, menar jag, till modernitetens 

föreställning om liv. Det innebär en risk att de som lever med otydliga samband 

eller motsägelsefulla samband mellan ”lära och liv” (eller ideologi och praktik) 

uppfattas som mindre utvecklade eller mindre autentiska. De kan omtalas ha en 

”fragmentarisk” livssyn. Jag menar att människor snarare karaktäriseras av att 

härbärgera denna typ av spänningar. 

 

Jag kommer i det följande anlägga ett perspektiv där tolkningsprocesser 

uppmärksammas. Med detta menar jag att det som i ”en stillbild” kan uppfattas 

vara splittrat, lika väl kan uppfattas som potentiell rörlighet. Detta menar jag ligger 

i linje med existentialistisk betoning av valet. (de Beauvoir 1992) Just genom 

denna ”fragmentarisering” öppnas möjlighet för tolkning och nya alternativa 

intryck. Gapen mellan tankar och levt liv accentuerar nödvändigheten av tolkning, 

och denna tolkning pågår alltid, vare sig vi medvetet utför den eller inte, genom att 

vi lever våra liv. En sådan syn på livsåskådning som tolkningsprocesser menar jag 

också bejakar en världsbild där vi inte längre tror oss om att som människor kunna 

ha full kontroll. Jag bejakar alltså strävan att innefatta emotioner i begreppet 

livsåskådning, medan jag avvisar nödvändigheten i att ”leva som man lär”. Detta 
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motsvarar också det senmoderna samhällets kritiska hållning till konsensus och 

uppmärksamhet på olikheter. 

 

Catharina Stenqvist betonar att teori och praxis griper efter varandra.  För att 

hantera den alltför teoretiska och abstrakta definitionen av livsåskådning hos 

Jeffner, vänder hon sig till Martha Nussbaum. I boken Upheavals of Thought tar 

Nussbaum sin utgångspunkt i aristotelisk dygdetik, för att knyta an mellan 

emotioner och kognitiva föreställningar och moraliskt tänkande. Emotioner är inte 

det samma som känsla. `Emotion´ inrymmer att känslorna har en riktning mot 

något eller någon. `Emotion´ står i relation till något eller någon. En `känsla´ är en 

reaktion som kan uppstå utan relation till objekt eller situation. Emotionerna är en 

del av det kognitiva innehållet i våra tankar menar Martha Nussbaum. (Nussbaum 

2001) 

Emotions are not just the fuel the powers the psychological 

mechanism… [it is] parts of the creatures reasoning as well. 

(Nussbaum 2001:3) 

 

Emotioner har alltid en riktning, en intention, mot ett objekt och objektets värde för 

oss. Emotionerna värderar objekt eller en situation. När vi ser något eller tänker på 

något följer samtidigt en värdering av det. Vi värderar något genom våra emotioner 

och frågar ”vad kan det betyda detta för mig”? Just emotionernas intention 

(egenskap av att ha riktning), gör dem till del av människans förnuftsförmåga. 

Emotionerna är därför också handlingsmotiverande.11 De ger också kraft till 

processer för tolkning i ord och handling. (Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. 

2008) Jag menar, med Stenqvist, att uppmärksammandet av emotioner och att 

överbrygga det kognitiva och emotionella dimensionerna i livsåskådningar är att 

synliggöra och begreppsliggöra sambandet mellan grundhållning å ena sidan, och 

värderingar och världsbild å den andra. Stenqvists bidrag till 

livsåskådningsvetenskaplig reflektion stärker möjligheten att förstå och förändra 

livsåskådningars tolkningsprocesser. 

                                                 
11 Stenqvist anknyter här till Eberhard Herrman och Tage Kurtén i deras konstruktiva kritik av 
livsåskådningsbegreppet. 



 71

3.1 Modell för livsåskådningsanalys 

I den modell jag arbetar med använder jag grundbegreppen Världsbild, värderingar 

och grundhållning. Dessa sätter jag in i en processmodell, där tolkning pågår dvs. 

det finns en nivåförflyttning från abstrakt till konkret och tillbaka till det abstrakta. 

Jag har dessutom tillfört två moment i denna tolkningsprocess: Etiska principer, 

samt Erfarenhet och praktik. Detta gör jag för att synliggöra två i min mening 

väsentliga steg i en tolkningsprocess. I relation till världsbilden (där jag inkluderar 

synen på människans existens) väljs olika etiska principer som konkretiseras i 

värderingar och normer, vilka möjliggör erfarenhetsskapande i praxis, som 

påverkar och påverkas av människans grundhållning, vilken i sin tur relateras till 

världsbilden på ett bekräftande eller negerande sätt. Processen drivs på, vilket jag 

tidigare nämnt, av emotioner som alltid hänger samman med levt liv. 

 

 
 
Bild 5. Modell för livsåskådningsreflektion 

 
Gränssnittet arbetsliv och familj/fritid har i industrisamhället hållits isär. Det har 

skilts åt framför allt genom att den ena tiden varit betald, medan den andra är 

obetald. Det har också hållits isär genom könssegregerande värderingar om vem 

som bör bära huvudansvar för vilket område. Själva fenomenet av särhållandet av 

arbetet från det övriga livet behöver analyseras utifrån mer övergripande perspektiv 

av livsåskådning. Det är inte alltid en etisk princip att hålla isär dessa fält arbete 

och övrigt liv, utan kan vara en fördelning av praktisk karaktär som legitimerats 
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utifrån olika synsätt på arbete och arbetets plats i livet som helhet. När sedan de 

praktiska omständigheterna förändras kan ändå värderingarna bestå. Dessa 

värderingar blir då etisk princip eller del i världsbildens människosyn t.ex. att 

kvinnor bör/skall – är naturligt anpassade/skapta för att ha ansvar för hem och 

familj, medan män tar det andra ansvaret. 

3.1.1 Världsbild – begränsningar och ideal 

I världsbild innefattas synen på hur världen omkring mig är beskaffad. Är den 

kaotisk eller ordnad? Är den till för mig eller är jag till för den? Vad är människans 

plats i universum? Vad är ordnande principer för livet och allas existens? Den 

uppmärksamma läsaren hör hur det också klingar av frågor relaterade till en enskild 

människas grundhållning. 

 

I världsbilden ingår också människosyn och därmed också en grundläggande syn 

på män och kvinnor och deras likheter och skillnader, samt på sociala relationers 

beskaffenhet och samhällssyn. Här vetter det mer åt det etiska hållet, med 

övergripande antaganden utifrån hur ett samhälle kan vara beskaffat, vilket senare i 

etisk reflektion preciseras med hur det bör vara. 

Synen på livet som begränsat 

Valen kring balansen arbetsliv/övrigt liv är villkorade av ramar som ges utifrån 

yrkesval, arbetsplats (eller frånvaro av arbetsplats), släktrelationer och sociala 

nätverk m.m. Valen är också beroende av samhällets alternativ för vård, skola och 

omsorg. Alla dessa ramar är i en mening begränsande, samtidigt utgör det 

nödvändiga stabila strukturer i ett socialt hållbart samhälle. Detta hör till den 

konkreta materialiteten - det som vi erfar och lever i när vi balansar arbetsliv och 

övrigt liv. Det är inte världbild, men det aktualiserar en fråga som rör världsbilden: 

Hur ser vi på livets begränsningar? Är det hinder eller möjlighet? Är det gott eller 

ont? Är de ödesbestämda eller påverkbara? 

 

Begränsningar är en aspekt som har med makt att göra. Definitioner av makt bör 

ses i ett socialt sammanhang. Synen på makt, samt synen på möjligheter att påverka 
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och förändra maktrelationer, är livsåskådningsfrågor. Livsåskådningsaspekten 

handlar om (1) dels hur vi ser på begränsningar, (2) dels på hur vi strategiskt väljer 

att hantera dem utifrån våra egna begränsningar. Menar jag mig ha möjligheter 

eller del i möjligheter att påverka icke önskvärda begränsningar. Detta kan 

analyseras i spannet mellan världsbild och grundhållning. 

 

I balansamodellen förutsätts att begränsningar både kan vara hinder och möjlighet. 

Det finns ett uppmärksammande av att begränsningar i form av ansvar för saker, är 

av en annan karaktär än begränsningar i form av ansvar för människor. I modellen 

förutsätts att detta är en oupplöslig spänning som behöver hanteras, men inte fullt 

ut kan lösas. 

De möjliga idealen 

Utöver detta är balansfrågorna livsfrågor, genom att vara val utifrån individers och 

organisationers preferenser. Preferenser är förknippade med värderingar och etiska 

system och ytterst med ideologier och syn på världen. Tydligast reproduceras dessa 

ibland oreflekterade ideal i mediaflödet i vid mening. Bilderna av ”det goda livet” 

flimrar förbi och är ljudsatta så att vi skall lyssna. Samtidigt är de nära knutna till 

vardagspraktikernas uttryck: ”Så brukar vi göra” eller ”så har vi aldrig gjort eller 

tänkt”.  

 

Det återkommande valet av vardagspraktik skapar serier och mönster av 

livsåskådningskaraktär, vare sig detta sker medvetet eller inte. Schabloner. Dessa 

mönster formar förväntningar som ”ingen” äger men ”alla” bär genom att de större 

eller mindre utsträckning behöver förhålla sig till dem. Individen behöver hantera 

dem eller gör det utan större reflektion, och de reproduceras kulturellt. Individer är 

olika känsliga för förväntningar och väljer också olika sätt att hantera egna och 

andras förväntningar. Den största svårigheten handlar ofta om svårigheten att 

avgöra om det är egna eller andras förväntningar. Detta kan analyseras i relation till 

värderingar/grundhållning. 
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I Balansa®modellen uppmärksammas att det vanemässiga inte alltid är 

funktionellt. Det ingår också att avvisa könsskillnader i villkoren och 

förväntningarna som omger mäns och kvinnors liv relaterat till deras ansvarstagade 

för både arbete och familj i vid bemärkelse. 

3.1.2 Etiska principer  

Etikens uppgift är inte att fastställa hur en människa ska handla. Den ska väga och 

värdera och klargörande ge vägledning för alternativa handlingsmönster och i 

någon mån också peka på konsekvenser av handlingar. De etiska principerna utgör 

förutsättningarna för konkretiserade och mer tydligt artikulerade värderingar och 

normer.  

 

Det område som resonemanget om balansen arbetsliv/övrigt liv berör hör till 

området tillämpad etik. Inom detta område brukar man tala om etisk principer.12 

Inom tillämpad etik behandlas värderingsfrågor som uppstår inom olika 

samhällsområden, t.ex. arbetslivet – arbetsetik, vården – vårdetik, affärslivet – 

affärsetik. Frågan om balans arbetsliv och övrigt liv sammanför flera 

samhällsområden och håller inte isär t.ex. arbetsetik och familjeetik. Även 

affärsetik innefattas och relateras till området, eftersom Balansa®modellen betonar 

kompetensen att balansa som en organisations- och ledningsfråga. 

 

I processmodellen för en livsåskådningsreflektion om balansen arbetsliv/familjeliv 

ingår etiska principer som en del. Modellen har inte till syfte att fastställa en ”riktig 

reflektion”, utan är avsedd att vara en karta över det komplex av olika 

livsåskådningsaspekter som vävs in i frågeställningen och som dessutom är av 

olika karaktär. 

 

                                                 
12 Collste, Göran (2004) Inledning till etiken. I det här sammanhanget väljer jag att hellre tala om 
dessa än etiska teorier. De hör till en högre abstraktionsnivå inom etiken, som betonar på vilket sätt 
respektive princip diskuteras utifrån synen på principen som plikt, handlingars konsekvenser, 
avsikten hos utföraren, situationen etc.  
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Inom medicinsk etik brukar man tala om följande etiska principer i relation till 

prioriteringar inom vården.13 Dessa är autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

rättviseprincipen, behovs/solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 

De är också möjliga att lyfta in i ett resonemang om social arbetsmiljö, om än i ett 

annat syfte.14 I det följande definierar jag kort de olika principerna, varefter jag 

relaterar dem till balans i livet, samt ger exempel från de två forskningsprojekten. 

 

Autonomiprincipen 

Autonomiprincipen innebär att alla människor så långt som möjligt har rätt att 

bestämma över sitt eget liv och sitt eget handlande. Autonomiprincipen innebär 

också en rätt att bestämma att man inte själv vill bestämma. Rätten kan då överlåtas 

tillfälligt. Integritet ligger nära autonomibegreppet. Integritet kan däremot inte 

överlåtas, bara respekteras eller kränkas. Integritet hör samman med själva 

existensen, medan autonomin hänger samman med förmågan och därför kan 

variera.  

 

I det första modellprojektet fanns exempel på att autonomiprincipen fanns med i 

bakgrunden. Det ena gällde schemaläggning, där arbetsgivaren valde att alla 

medarbetare så långt som möjligt skulle få bestämma sina egna arbetstider.  

Det kan också innebära att man menar att det är en fråga som inte är en 

ledningsfråga utan en privatsak och därmed heller inte ska hanteras på 

arbetsplatsen. Ett sådant exempel var en ganska stark reaktion från en potentiell 

deltagare, som tydligt deklarerade att detta projekt ville hon inte delta i, trots 

arbetsgivarens uppmaning. Det gick emot hennes principer. Vars och ens integritet 

måste respekteras, menade hon. Jag återkommer senare till frågan om integritet i ett 

särskilt avsnitt. 

 

                                                 
13 Utgångspunkt är ”The Appletons consensus”, The Appletons consensus. Suggested international 
Guidelines for Decisions to forgo medical treatment. Ugeskr. Leger 1989;13:700-706. Se också 
Statens folkhälsoinstitut: http://www.fhi.se/sv/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-unga/Etiska-
principer-for-halsoframjande-insatser/  
14 En utförligare analys görs inte här men vore önskvärd för att fördjupa och komplettera 
diskussionen på motsvarande sätt som i vården, då med syfte att klargöra argument kring 
arbetsmiljöns ställning som ansvarsfråga för arbetsgivare och medarbetare. 
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Godhetsprincipen 

Denna princip innebär en moralisk plikt eller skyldighet att göra gott mot andra. 

Att hjälpa, förebygga skador och lidande. Principen att inte skada, innebär att man 

inte bör tillfoga skada, eller lidande. Denna princip hänvisas ofta till från fackliga 

företrädare. Det är arbetsgivares skyldighet att även den sociala arbetsmiljön är av 

en sådan karaktär att medarbetare inte skadas eller skadar varandra. Däremot är 

man osäker på arbetsformer för hur detta ska utövas och även kontrolleras. I samtal 

med skyddsombud är detta ett vanligt samtal. Det är enkelt att vara skyddsombud 

vad gäller den fysiska arbetsmiljön, men att arbeta förebyggande med den 

psykosociala miljön förefaller inte lika enkelt. Ur ett etiskt perspektiv kan man 

konstatera att godhetsprincipen inte räcker som enda princip till stöd för vikten att 

arbeta med balans i livet. 

 

Rättviseprincipen  

Denna princip innebär att alla människor ska behandlas lika. Det är omoraliskt att 

särbehandla vissa personer, eller grupper.  En princip som ofta samordnas med 

denna är Människovärdesprincipen, dvs. att alla människor har samma värde är det 

samma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att 

få dem respekterade och att ingen människa i detta avseende är förmer än någon 

annan.  

 

Detta är en av de vanligaste utgångspunkterna för jämställdhetsarbete. Som 

grundläggande utgångspunkt för människors existensberättigande ingår 

människovärdet som central del i en demokratisk samhällsordning. Däremot är den 

inte enkelt hanterbar i arbetssammanhang, eftersom yrkesrollerna är olika, 

ansvarsområden är olika stora och uppgifterna kräver olika resurser för att utföras. 

Rättvisa som parameter är ett alltför trubbigt instrument i sammanhanget, om än 

den generella principen bör gälla arbetslivet. 

 

 



 77

Behovs/solidaritetsprincipen  

Denna princip innebär att man menar att resurser bör satsas på de områden 

(verksamheter, individer) där behoven är som störst. Solidaritet innebär också att 

särskilt beakta behoven hos de svagaste t ex. de som inte är medvetna om sitt 

människovärde, har mindre möjlighet att göra sina röster hörda, eller utnyttja sina 

rättigheter. 

 

Behovsprincipen är intressant i relation till relation till balans i livet. Men vems 

behov är det som skall ha företräde? Att bearbeta temat utifrån behovsprincipen 

uppmärksammar ofta ojämlika förhållanden, men skärper också diskussionerna om 

vem som har makt att definiera behoven och därefter styra över sättet att möta upp 

dessa behov. 

 

Kostnadseffektivitetsprincipen 

Denna princip betonar att utgångspunkten för val och prioriteringar mellan t.ex. 

olika verksamhetsområden eller åtgärder bör eftersträva en rimlig relation mellan 

kostnader och effekt, mätt i t.ex. förbättrad hälsa eller höjd livskvalitet. 

Detta är ofta den första fråga som ställs inom ett företag, när resurser ska satsas på 

att stödja de anställdas balansering arbete och övrigt liv. Det som efterfrågas är inte 

nödvändigtvis en vinst, men åtminstone en win-win situation för företagen i någon 

bemärkelse. 

 

Inom medicinsk etik är principerna rangordnade så att människovärdesprincipen 

(rättvisa) går före behovssolidaritetsprincipen. Kostnadseffektivitetsprincipen är 

underordnad de övriga principerna. Hur bör man göra i relation till en arbetsetisk 

rekommendation som rör balansering arbetsliv och familjeliv/fritid?  

 

Jag vill här återkomma med frågan om vem som INTE ansvarar för balansandet. 

Jag menar att om man ser på ansvaret som gemensamt, bör man utifrån olika 

ansvarsfunktioner sammanföra de olika etiska principerna i en dialog. 

Diskussionen bör handla om att skapa gemensam samsyn om vad var och en 
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ansvarar för, men också vad man inte ansvarar för, dvs. var det går en gräns för 

t.ex. chefers ansvar, samhällets ansvar, individens ansvar osv. 

 

Jag menar också att man här inte på samma sätt kan underordna 

kostnadseffektivitetsprincipen, som i medicinsk etik, eftersom det rör arbetsplatser. 

På ledningsnivå är det ett huvudansvar att se till att företaget har goda finanser. 

Däremot kan man ifrågasätta om den principen ska utgöra grund för synen på den 

enskilde medarbetarens ansvar. Där är snarare en solidaritetsprincip en rimligare 

etisk grund för ansvarstagande. Samtidigt innebär detta att balans i livet inom en 

organisation aldrig kan nå full konsensus. De etiska principerna skapar grund för 

värderingsmotsättningar, men en dialog i öppet klimat bör kunna hantera detta om 

det finns en beredskap för ”icke-samsyn”.  

3.1.3 Värderingar  

Värderingar (normer, regler, attityder) definieras här som ställningstaganden i 

frågor som rör konkreta livsval och som är formulerade i termer av något man 

bör/inte bör, brukar/brukar inte, är lämpligt/olämpligt, är bra/dåligt osv. Dessa kan 

vara förankrade i olika etiska principer och världsbilder. Det innebär att de kan ha 

förmågan att förena olika grundläggande synsätt, även om de också har 

särskiljande funktion speciellt i motsatsförhållanden: för eller mot. Jag ger här tre 

exempel.  

 

En värdering som uttrycks i relation till detta att balansa är t.ex. Att arbetslivet är 

till för såväl kvinnor som män. Denna är förankrad i en viss människosyn och kan 

argumenteras utifrån olika etiska principer. En annan värdering som kommer till 

uttryck i modellen är att medarbetare ska kunna göra sin röst hörd, vilket är 

grundad i en demokratisk människosyn och kan argumenteras utifrån olika etiska 

principer. En tredje värdering som är mer ambivalent är ”att man ska göra sitt 

jobb”. Här är synen på vad arbete är inte självklar. Det kan bestämmas av en 

tjänstebeskrivning, men även en sådan kan tolkas på olika sätt. Beroende på etisk 

princip kommer olika tolkningar att göras, men även relationen till erfarenhet och 

praktik spelar in. Värderingar kan alltså ibland vara ganska givna, och vara 
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samlande för gemensamt synsätt, trots olika livsåskådningar. Medan andra 

värderingar präglas av spänningar rörande vem som äger rätten att tolka och 

definiera vad som skall värderas och hur. 

3.1.4 Erfarenhet och praktik  

Denna kategori handlar om faktiska konkreta exempel. Ett exempel på dessa 

konkreta erfarenheter i dialog med värderingar var ett exempel som lyftes fram från 

EQ-märkningen i Jämtland. Det fanns en viss skepsis i gruppen om huruvida man 

kunde betrakta ”saker och maskiner” som könsmärkta. De gav ett exempel på en 

spikpistol som ett företag hade insett var könsmärkt, på det viset att det krävdes ”en 

manshand” för att greppa över hela pistolen. Det var dessutom svårt att köpa in 

mindre alternativ till den. Det fanns knappt på marknaden. Men eftersom kvinnor 

(och män med små händer) tvingades till ett tvåhandsgrepp hindrades de i sin 

yrkesutövning i en bransch (byggnad) som ofta arbetar med ackordsavtal. Alltså – 

saker kan verkligen konkret vara könsmärkta. Vilket accepterades av dem som 

varit tveksamma och gjorde dem villiga att tänka till ett varv till kring sina egna 

arbetsplatser. 

 

Ett annat exempel kom från en av de deltagande arbetsplatserna. Man hade velat 

skapa en mer demokratisk form för schemaläggning på arbetsplatsen. Var och en 

fick anteckna sina önskemål i ett schema som lades tillgängligt på en allmän plats. 

De flesta anställda sa sig vara nöjda med den nya ordningen, men efter några 

månader började chefen se vissa mönster som fick henne att granska schemat en 

extra gång. Hon såg att det hade börjat utforma sig en viss ordning för i vilken 

turordning man skrev i schemat. Pappor med barn först (allra först separerade 

pappor), därefter kvinnor med småbarn, kvinnor med större barn osv. och allra sist 

fyllde de unga singelkvinnorna med tillfälliga anställningar i den återstående tiden. 

Chefen stämde av med en sekreterare om bilden  verkligen stämde med 

verkligheten. – Javisst, bekräftade hon. Så är det. Visst du inte det? Ett nytt 

könsbundet mönster hade introducerats, trots god vilja. Ett mönster som 

missgynnade unga kvinnor på arbetsplatsen. Idag har man en annan ordning, där 
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man kan lämna in önskemål, man har en dialog och schemaläggning, men en chef 

ansvarar för den slutgiltiga utformningen. 

 

Det första exemplet visar hur konkreta exempel kan vara ögonöppnare när vi 

förblindas av egna värderingar eller föreställningar. Det andra exemplet visar på 

hur goda intentioner eller värderingar kan ha oavsiktliga konsekvenser när man 

dröjer med uppföljning. Uppmärksamhet på konkreta effekter kan vara ett gott sätt 

att tänka om. Chefer som har ett ord om sig att vara bra, brukar just ha denna 

kompetens att vara uppmärksam på hur saker fungerar eller inte fungerar i 

praktiken. I det konkreta spelar ofta enskilda personer stor roll. 

3.1.5 Grundhållning  

Man har diskuterat i hur hög utsträckning stressen kring obalanser mellan arbetsliv 

och övrigt liv spelar in för hälsa, välbefinnande och livskvalitet hos enskilda 

individer. I livsåskådningtolkning ingår en aspekt som brukar kallas grundhållning. 

Att människor i sin grundinställning står någonstans på ett spektrum mellan 

pessimism och optimism. Det har framförts kritik mot att detta är en alltför 

onyanserad hållning (Westerlund 2001; 2002). Det är också så att i olika livsfrågor 

kan en individ förhålla sig med olika grundhållning. Det är fullt rimligt att anta ett 

samband mellan erfarenhet och grundhållning. I detta sammanhang är det också 

möjligt att lyfta in emotionella kategorier som uppgivenhet eller hopp. Sonja 

Åkessons dikt Åkej, ger ord för en resignation som närmar sig uppgivenhet inför 

förväntan på husmoderns, makans, mammans uppgift. 

 

Det är också möjligt, menar jag att anta ett ömsesidigt samband mellan denna 

grundhållning och världsbild. Ett exempel kan vara att växla termer från 

optimism/pessimism till hopp/uppgivenhet. Det kan ses som en förflyttning från en 

rationell världsbild till en mer kristet färgad världsbild. 

3.2 Att balansa som existentiell livsåskådningsreflektion 

Jag prövar så att göra en existentiell livsåskådningsreflektion utifrån uppgiften att 

skapa en modell för kvalitetssäkring av en organisations förmåga att balansa. Jag 
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inleder med en övergripande beskrivning av reflektionen för att sedan beskriva hur 

detta kan relateras till en modell för kvalitetssäkras. 

 

 
 
Bild 6. Modell för reflektion om att balansa 

 

De grundläggande val som ingår i tolkningsmodellen ser ut på följande sätt. Jag 

väljer här att generalisera för tydlighetens skull. 

Världsbild:  

Det är möjligt att uppnå/finna balans i livet – Det är inte möjligt att uppnå/finna 

balans i livet 

Etisk norm: 

Man bör hålla isär arbetsliv och övrigt liv – Man bör förena arbetsliv och övrigt liv 

Det är endast individens ansvar att balansa – Det är ett gemensamt ansvar att 

balansa. 

Grundhållning: 

Jag har förmåga att balansa – Jag har inte förmåga att balansa 

 

Det innebär att livåskådningsreflektioner kan se ut på följande sätt i här 

konstruerade exempel: 
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Anna tror att det är möjligt att uppnå balans i livet. Hon menar att det är centralt att 

hålla isär arbetsliv och familjeliv och prioriterar därför hårt i sin kalender. Hon 

menar också att det är den enskilda människans ansvar att balansa, vilket gör att 

hon ägnar en hel del tid åt de praktiska frågorna som behöver lösas i hennes eget 

liv. Anna upplever att hon har en god förmåga att balansa. 

 

Eller 

Erik tror inte att det är möjligt att uppnå balans i livet, men ser det som ett mål att 

sträva mot. Han tror inte han någonsin blir klar. Han menar att det är nödvändigt att 

förena arbetsliv med övrigt liv och försöker jämka sina arbetsuppgifter med andra 

ansvar han också har. Det innebär en del planering, där han ibland låter jobbet gå 

före det privata och ibland tvärtom. Erik menar att det är gemensamt ansvar att 

balansa och har därför en uppmärksamhet på hur arbetskamrater och vänner 

behöver eller kan ge hjälp. Erik tycker att han har förmåga att balansa, men att han 

lyckas så där halvbra. 

 

Eller 

Geir tror att det är möjligt att finna balans i livet. Han vill förena arbetsliv och 

familjeliv och tänker att varje individ har ansvar för att finna sin väg till balans. 

Han söker uppmärksamt efter de bästa sätten att hålla ihop det och gör ofta nya 

prioriteringar. Han upplever inte att han har en god förmåga att balansa och menar 

att skälet till det främst handlar om att ha inte riktigt hittat rätt väg som stämmer för 

honom. 

 

Eller 

Aisha tror inte att det är möjligt att finna balans i livet. Hon ser inte att det är 

möjligt att förena arbetsliv och övrigt liv. Hon menar att man måste välja. Det är ett 

gemensamt ansvar att få ihop hela livet, men var och en gör sin del. Det innebär att 

hon valt att går ner i arbetstid för att hinna med den del hon satsar på. Mary 

upplever att hon därmed har bättre förmåga att balansa, trots allt. 

 

Detta är fyra konstruerade exempel som låter sig varieras ytterligare. Det visar 

också tydligt på hur många nyanser det finns. Här är exemplen abstraherade från 
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den vardagspraktik Anna, Erik, Liam eller Mary står mitt i. Vi vet inte om de har 

familj, vi vet inget om deras intressen, vi vet inte vilka yrkesval de gjort eller om 

de alls har arbete. Däremot påverkas deras reflektioner av de hinder och 

möjligheter som de ställs inför på arbetsplatsen och i det övriga livet. Deras 

reflektion kan ändras utifrån nya utmaningar och erfarenheter. Oväntade stöd kan 

ge ökad tilltro till möjligheten eller förmågan att balansa. Plötsliga avbrott eller 

hinder kan skapa osäkerhet rörande den egna förmågan eller möjligheten att alls 

realisera en balanserad livssituation. Förmågan att medvetet förändra sin reflektion 

ger ökade förutsättningar att välja nya strategier.  

 

I en organisation är det rimligt att ta ansvar för den egna individuella reflektionen 

om sitt eget livsval, men dessutom ansvarar man utifrån olika ansvar utifrån sin 

position på olika nivåer i en organisation. En styrelsemedlem ska t.ex. göra den 

egna livsreflektionen, samt dessutom ansvara för en reflektion utifrån etiska 

principer – vilket i balansa sammanhang bör sammanfalla med organisationens 

affärsidé eller varumärke, drivkraft, uppdrag. Osv.   

 
Organisationsschemat på nästa sida visar på hur ansvarsfördelning av det etiska 

ansvaret kan se ut. Det behöver naturligtvis anpassas i relation till faktisk 

arbetsplats. 
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Bild 7. Att balansa, Livsåskådning och ansvar i en organisation.   
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4. Jämställt och socialt hållbart arbetsliv  
Inom ramen för projektet JämVäxt (Jämställd hållbar tillväxt) är det sociala 

hållbarhetsperspektivet en central del. I delprojektet modeller har vi vidareutvecklat 

och prövat delar av modellen för märkning/certifiering av arbetsplatser som främjar 

de anställdas möjlighet att kombinera arbetsliv med övrigt liv. Djupstudien av 

medarbetarsamtal har lett vidare till en kritik av medarbetarsamtalets funktion i 

relation till frågor om balans i livet. Under 2010-2011 kommer fler former för 

medarbetarsamtal analyseras. I detta kapitel diskuteras (1) Social hållbarhet och 

tillväxt, (2) Medarbetarsamtalen och frågan om balans i livet, (3) 

Medarbetarsamtalens möjligheter och begränsning för existentiella frågor. 

4.1 Social hållbarhet och tillväxt 

Hållbarhet och tillväxt kan uppfattas stå i ett motsatsförhållande. Kravet på 

hållbarhet, vare sig denna rör ekonomi, sociala förhållanden eller miljöaspekter, 

kan uppfattas vara en begränsning av tillväxten. Detta är dock ett 

motsatsförhållande som med ett längre tidsperspektiv tonas ut. Hållbarhet ger 

tillväxten stöd för kommande generationer. Jag antar här en ståndpunkt att tillväxt 

inte kan vara ensam etisk faktor, särskilt inte om man med tillväxten avser nå mål 

som har karaktären av livskvalitet. Det innebär att frågan om tillväxt formuleras så: 

Tillväxt till vilket pris? Tillsammans med uppmärksamhet på ett könssegregerat 

arbetsliv inklusive inflytande och ägande av verksamheter, ställer vi också frågan: 

Vems tillväxt? Samt tillväxt för vem? 

 

I delprojektet Modeller har vi närmat oss frågor om organisation och ledning av 

arbetsplatser med fokus på sociala arbetsmiljöfrågor och i synnerhet på frågan om 

de anställdas möjligheter att kombinera sitt ansvar för arbete såväl som för familj. 

Grundfrågan handlar om på vilket sätt man kan argumentera för, organisera och 

tillhandahålla ett verktyg som stöder en balans mellan arbetsliv och familjeliv i 

vidbemärkelse. Det innebär ett överskridande av en gräns mellan ansvarsområden 

och värdefrågor som ofta talats om var för sig. Familjeliv och arbetsliv har 

tankemässigt sökts hållas isär. Jag utgår här ifrån att dessa bör hållas ihop, eftersom 

de för den enskilda individen alltid ömsesidigt påverkar varandra. Det är ett 
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värderingspåstående av etisk karaktär. Det relaterar också till den gängse politiska 

hållningen i Sverige att dessa ska hållas samman, samt till praxis i arbetslivet där 

såväl kvinnor som män förvärvsarbetar och lever i olika typer av 

familjekonstellationer. Samtidigt vet vi att ”det skaver i praktiken”. På individnivå 

sker dagligen förhandlingar om hur denna balans skall genomföras och realiseras. 

Men det är i hög grad på individnivå frågan och ansvaret idag förväntas ligga. 

Detta trots att en rad beslut i arbetsorganisationer, verksamheter och samhälleliga 

institutioner påverkar förutsättningarna och villkoren för dessa förhandlingar.  

4.2 En etiskt hållbar arbetsmiljö och medarbetarsamtal 

En av de vanligaste stressorerna i arbetslivet handlar om skavandet mellan flertalet 

ansvar. Individer söker lösningar, prioriterar, ordnar, samtalar. Men lika ofta ställs 

många inför olösliga dilemman och snedfördelat ansvar. Den hypotes som låg till 

grund för studien av medarbetarsamtal var att dessa samtal mellan närmaste chef 

och den anställda, skulle kunna vara en god plats för stöd och förhandling av balans 

i livet frågor. Hypotesen kom ur samtal med nyckelpersoner från de företag som 

ingick i den första studien där prototypen togs fram. Tanken var att 

medarbetarsamtal skulle kunna utgöra ett rum för samtal till stöd för individuella 

lösningar utifrån erfarenheten att balans i livet frågor ofta har individuellt formade 

förutsättningar och villkor. 

 

Den studie som genomfördes kom dock fram till ett tydligt avvisande av hypotesen. 

De enskilda medarbetarsamtalen är inte en plats som öppnar för samtal om stress 

och obalanser. Ingen obalans förhandlades konstruktivt. Istället kunde man se ett 

antal exempel på hur obalanser tonades ner och bortförhandlades. Detta skedde i 

gemensam dialog mellan chef och anställd. Obalanserna formulerades ofta i termer 

av stress. I samtalsprocessen kan man se ett turtagande i dialogen så att man s.a.s. 

hjälptes åt att komma fram till att stressen var positiv, tillfällig eller åtminstone 

hanterbar. Istället för att hantera frågor om balans i livet, formades den aktuella 

situationen till att stämma överens med en schablon: ”bilden av den gode 

medarbetaren” och denna person är stresstålig och lösningsinriktad. (Sandlund 

m.fl. 2010) 
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Detta talar för vikten att lyfta fram andra arenor som ger utrymme för samtal och 

erfarenhetsutbyte av att balansa. Trots såväl god vilja och kunskap om balans i livet 

frågor hos cheferna och med stöd i organisationen, samt med en vilja att ta upp 

frågorna utifrån en problemlösande intention, doldes de dilemman och spänningar 

som fanns i individens livssituation.  Hur ska man förstå detta? Vare sig god vilja, 

kunskap, ledningsstyrning eller processintention var tillräckliga verktyg. En enkel 

slutsats är att det enskilda medarbetarsamtalet är fel plats. Kanske för att just där är 

asymmetrin mellan chef och anställd som mest accentuerad. 

 

Cheferna påtalade medarbetarsamtalens mallar som hindrande eller ”lite 

fyrkantiga”, för den här typen av frågor. De valde att hellre formulera egna frågor. 

Man var också helt överens inom företaget om att skilja mellan lönesamtal och 

utvecklingssamtal. Ändå konstaterar forskarna att en välvillig inställning trots detta 

inte gav balans i livet frågorna en förutsättning att hanteras. Maktbalansen mellan 

chef och anställd, ytterst uttryckt genom att chefens bedömning sätter lön, går inte 

att se förbi. Det formella medarbetarsamtalet är präglat av denna maktordning, 

vilket skapar en benägenhet att lyhört anpassa sig till chefens uttalade och outtalade 

normer och värderingar. En välvillig chef hjälper gärna till i anpassningen genom 

att lotsa i samtalet. Eftersom samtalsmallen inte uppfattas som egna värderingar 

och instruktioner, utan som organisationens, kan chefen ställa sig vid den anställdes 

sida i samtalet och leda medarbetaren ”rätt”, istället för att fokusera individens 

livssituation. Jag menar att detta bäst förstås i termer av en kompetens att skilja 

mellan etiska och existentiella frågor, vilket är en kompetens som kan utvecklas.  

4.3 Medarbetarsamtal, makt och existentiella frågor 

Att maktrelationer spelar roll på arbetsplatsen är inget nytt. Det är inbyggt i 

förhållandet mellan ägare, chefer och anställda att beroende förhållandena inte är 

jämlika. (se bild 4) Däremot är det inte så att ett begränsat ansvar och inflytande är 

det samma som ingen påverkansmakt. Studier i genusfrågornas plats i 

organisationen har tagit fasta på, uppmärksammat och tagit tillvara mellanchefens 

maktpotential. (Andersson, Susanne 2009) Chefen har makt att låsa samtalen, det 

ser vi i medarbetarstudien. Denna låsning sker genom en förflyttning av frågor från 
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existentiell art (från den anställdas erfarenheter av arbetsplatsens organisation, 

vardag och rutiner) till etisk art (organisationens behov av att markera kompetens 

och förmåga att balansa) där chefen är språkrör för organisationens värderingar och 

normer. 

 

Den enskilda medarbetaren är sårbar och i underläge i det enskilda samtalet. Hon är 

ensam, det är inte hon som har bestämt agendan och underlaget är ofta utformat för 

en bedömning av individens prestation och potential. Traditionellt har man 

kompletterat den enskildas förhandlingsrätt kring lön och arbetsvillkor med 

fackliga ombud som agerar som gemensamma talespersoner. Samtidigt påtalar 

många skyddsombud svårigheten att hantera frågor om social arbetsmiljö. 

Verktygen för förändring och uppföljning är få. 

 

Det enskilda samtalet är en starkt individualiserad samtalsform, vilket innebär att 

där pågår ett samtal där en person har makt att lägga en förväntan på den enskilda 

individen att ta ansvar för infriandet av önskvärda normer. Istället för att ge 

förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande, läggs ansvar på individnivå. 

Formen för samtalet ger inte förutsättningar för organisationen att utöva förmågan 

att gemensamt balansa. Individen görs ensam ansvarig för utförandet, medan chefer 

eller ledningsnivåer påtalar vikten. Detta är en etisk maktutövning, som dessutom 

kopplas till lönebildning.  

 

På individnivå kan man med fokus på flexibilitetens möjligheter och krav 

synliggöra vad man har makt över. Det är skillnad på att ha flexibilitet och vara 

flexibel. (Bekkengen, Lisbeth 2002) Den som kan använda flexibiliteten till sin 

egen fördel och nyttja den till ett redskap som stärker förmågan att balansa, är 

betydligt mer privilegierad än den som har krav på sig att vara flexibel. Dvs. att 

anpassa sig efter andras behov varpå den egna möjligheten att balansa begränsas. 

Hur kan man då ge fler utrymme att ha flexibilitet, och minska kravet att vara 

flexibel? Vem har makten över balansandet? 

 

Makt är, enligt Michel Foucault, något relationellt som skapas i nätverk mellan 

människor genom rörliga, urskiljande och mångfaldiga processer som ger vissa 
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grupper dominans och underordnar andra. Handlingar värderas utifrån normer och 

det avvikande skiljs ut. Genom att skapa likhet eller samstämmighet sätts gränser 

mellan normalt och onormalt. Makten kan inte lokaliseras till en viss plats eller 

person, utan alla bidrar till att upprätthålla vissa maktförhållanden. (Foucault 1987) 

Därför är det viktigt att förflytta diskussionen om att balansa från individen, till 

organisationen. Det är organisationen, och de människors som ingår i en sådan 

organisation som tillsammans kan förändra attityder, normer och arbetsplatsrutiner. 

Individer agerar inte ensamt, utan tillsammans. 

 

Michel Foucault har jämfört organisationers maktutövning med katolsk 

inomkyrklig maktutövning, där han uppmärksammar två mekanismer. Den ena 

utövas genom ”bikten” som innebär att individen erbjudas möjlighet att öppna sig 

och avslöja hemligheter om sig själv. Den andra utövas genom en inbjudande 

attityd. Genom att erbjuda hjälp, omhändertagande och lustfylldhet förmår man att 

styra ”församlingen”. (Foucault 1983) Det är subtila tekniker som styr på ett sätt 

som inte sällan skapar en känsla av välbefinnande, men till priset av risken för att 

utnyttja andras sårbarhet. Detta har paralleller med ordningen för 

medarbetarsamtal. Även om det här handlar om att balansa, och inte personens 

”eviga liv”, så handlar det likväl om existentiella frågor som rör personens ”timliga 

liv” och hennes förutsättningar att ha makt att forma sitt liv här och nu.  

 

Samtidigt påpekar feministiska teologer att maktutövning i sårbara situationer inte 

med nödvändighet leder till förtryck. Det är också i denna situation som det är 

möjligt att möta en medmänniska med barmhärtighet – med empati – och utöva en 

makt som ger mer liv, inte makt som begränsar liv (Grenholm 2005b). Samtalen 

inom organisationen är alltså asymmetriska, de är också etiskt ambivalenta. Det 

kan utnyttjas som maktmedel, de kan också användas till förändring till det bättre.  

 

För Balansa®modellen ställer detta en viktig fråga. Kan en sådan godhet helt läras 

ut och systematiseras? Svaret på den frågan är beroende av vår syn på människan. 

Är hon så god som vi hoppas mot utsatta människor, eller är människan mer 

intresserad av annat? Jag menar att det är olämpligt att bygga ett system inom en 

arbetsplats, där risken är stor att anställda placeras i oönskade sårbarhetssituationer 
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rutinmässigt. Av den anledningen avvisar jag medarbetarsamtalen som en plats för 

om att balansa. Inte för att det inte är möjligt att göra något gott av ett enskilt 

samtal på arbetsplatsen, men vi kan inte räkna med att det alltid fungerar. 

Kombinationen där av den accentuerade asymmetriska maktrelationen mellan chef 

och anställd och ambivalensen mellan tvång och barmhärtighet som bemötande i 

samtalet skapar ett riskfyllt moment. I ett kvalitetsledningssystem där etiska värden 

hanteras, är det en alltför stor risk att inkludera ett moment där den enskilde ställs 

ensam i en underordnad position. Hennes egna upplevelser riskerar att värderas, 

och hennes egna värderingar kan tvingas ge företräde framför organisationens krav, 

istället för att bli lyssnade till. Som undersökningen visar är detta inte något som 

sker avsiktligt. Det sker ändå, när uppmärksamheten delas mellan olika värden i 

samtalet. Samtal bör ändå ske, men inte i systematiserade samtal i form av 

planerade enskilda samtal med en mall som har till syfte att främja effektivitet och 

produktion. 

 

Hur hanterar man då flexibilitet och tillgänglighet som sociala arbetsmiljöfrågor? 

Den centrala faktor som jag här vill betona är förmågan att skilja mellan det 

existentiella samtalet, med öppnare svar, och det etiska samtalet, som begränsar 

och sätter ramar. Denna förmåga kan övas som kompetens i arbetsgrupper, hos 

chefer och hos ledning. Frågor om balansering arbetsliv/övrigt liv är 

värderingsbaserade frågor, där organisationen kan sätta rutiner och tydliggöra 

förväntningar på närvaro och tillgänglighet. Det är möjligt att ge förutsättningar för 

god kommunikation och uppföljning, men det förutsätter att ansvar delas 

gemensamt och inte enbart fördelas på individer. 

 

Teknisk utveckling, har skapat nya utmaningar av den sociala arbetsmiljön. När 

sociala ansvar individualiseras ökar trycket på de anställda. Osäkerhet, 

otillräcklighet och skuld tas med hem från arbetet. Otydligheter i förväntningar är 

en maktutövning, vare sig detta görs avsiktligt eller ej. Medarbetaren är beroende 

av chefens förväntningar, som ofta grundar sig på den enskilda chefens egna 

erfarenheter i kombination med förmåga till inlevelse och kunskaper om social 

arbetsmiljö. Chefen har makt. Makt kan användas till att öka kunskap, förändra 

rutiner och arbetsprocesser. Det grundläggande beslutet är att välja att se detta som 
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frågor som är angår arbetsplatsen och dess organisation. Att se det som 

ledningsfrågor. Det är inte frågor som finns ”utanför”. Livet hänger ihop i det 

moderna arbetslivet. Det är organisationen som behöver bli tydlig och chefer – inte 

den anställda. 
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5 Systematisk kvalitetsledning – ramar och processer  

5.1 Vad innebär Balansa®logotypen? 

Att erhålla rätten att använda Balansas logotyp är att signalera ett värde som man 

arbetat för. Man är en arbetsgivare som uppmärksammar att arbete och övrigt liv 

ofta spiller över i varandra, och värderar både organisationens och den enskildas 

kompetens att balansa.  Förmågan att balansa är en kompetens på organisations- 

och individnivå, som kan förmeras och utvärderas.  Ett Balansamärkt företag har 

systematiskt analyserat och ökat sin förmåga och kompetens att stödja sina 

anställdas möjligheter att balansera arbetsliv och familjeliv. Detta arbete har också 

prövats enligt kriterier som grundats i forskning som utförts i nära samverkan med 

företag och organisationer i svenskt arbetsliv. En Balansamärkning signalerar: 

 

(1) att ett företag har en beredskap och vilja att främja anställdas möjlighet att 

balansera arbetsliv och övrigt liv. (2) att det finns ett systematiskt tänkande för att 

balansera de anställdas arbetsliv och övriga liv. (3) att det är ett aktivt arbetssätt 

och processer pågår. 

 

 Den logotyp som erhålls kan användas av ett företag/organisation i samband med 

rekrytering och marknadsföring. Märkningen är ett aktivt och systematiskt sätt att 

arbeta med arbetsmiljö- och kompetensfrågor integrerat med genus- och 

mångfaldsmedvetenhet. 

5.2 Vad är Balansa®modellen? 

Balansa®modellen förenar erfarenheter och kunskap från forskning och arbetsliv. 

Idén bygger på tidigare försök och utredningar om jämställdhetsmärkning och på 

lagstiftning om arbetsmiljö och diskriminering. Avsikten med verktyget är att bistå 

med konkreta arbetssätt som främjar människors (kvinnors och mäns) goda 

arbetsförhållanden och livsvillkor. Det är inte en lösning, men ett verktyg som 

öppnar för situationsknutna lösningar av ofta unika förhållanden.  

 

Modellen avgränsar ett centralt gränssnitt i vardagslivet, nämligen det mellan 

arbetsliv och resten av livet, främst familjeliv i vid bemärkelse. Detta gränssnitt 



 93

kan uppfattas som en begränsning i relation till jämställdhetsmärkning. Det kan 

också uppfattas som en koncentration till en nyckelfaktor på väg mot ett mer 

jämställt samhälle. Samtidigt är det också något mer. Balansen mellan arbetsliv och 

familjeliv handlar också om psykosociala arbetsförhållanden, där jämställdhet inte 

är ensam faktor. Balans i livet är en central del i det som handlar om social 

hållbarhet och etiska förväntningar på rimliga arbetsförhållanden. Samtidigt har vi 

flera gånger i arbetet med det konkreta verktyget på arbetsplatser fångat upp 

ojämställda relationer och förhållanden, som gör att det är rimligt att också se det 

som ett redskap för konkret jämställdhetsarbete.  

 

Det finns fördelar med att göra en avgränsning till ett specifikt område som 

identifierats som centralt för ett jämställt arbetsliv och certifiera denna, snarare än 

att skapa en generell jämställdhetsmärkning. Jämställdhet är ett brett politiskt mål, 

där kvalitetssäkringen av arbetsplatser kan vara ett fruktbart och viktigt redskap på 

vägen. Avgränsade mål skapar trovärdighet genom att det ger förutsättningar för 

ständiga förbättringar, utan att göra anspråk på att ”vara framme vid vägs ände”. 

Det ger också utrymme för en respekt för att målet: lika makt för män och kvinnor 

att forma sina liv, så som det uttrycks av riksdagen, kräver medvetet och 

målinriktat arbete. Grundstenar i modellen är: Vilja, Systematiskt arbetssätt, 

Kontinuerlig utbildning och fortbildning, samt Beredskap inför förändringar. 

5.3 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkringen har som syfte att utgöra ett hjälpmedel för att 

främja att frågor om möjlighet till balans i livet kommer på agendan i 

företag. Mål för kvalitetssäkringen är att det i det kvalitetssäkrade 

företaget/organisationen arbetas för att få en genomarbetad beredskap 

för att erbjuda anställda arbetsvillkor med möjlighet till balans i livet. 

Kvalitetsmärkningen ska ange att företaget/organisationen har 

kunskaper och processer för arbetet och tar hänsyn till anställdas 

behov för att uppnå balans i livet. Märkningen ska ange att ett sådant 

arbete pågår, ständigt utvecklas och ger resultat i 

företaget/organisationen. 

(Ågren 2006:24) 
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Kvalitetsarbete inom företag och organisationer har mest inriktats på produkters 

prestanda, produktionsprocesser, tjänsters genomförande samt på miljöfrågor. Från 

produktkvalitet har det skett en förflyttning via processkvalitet till en djupare 

förståelse av livskvalitet och dess betydelse. (Bergman och Klefsjö 2001) Kundens 

behov har tidigare ensamt stått i centrum. Under senare år kan man konstatera ett 

intresse också för socialt ansvar och en orientering mot både kunders och anställdas 

behov. Balansa®modellen ansluter till detta senare sätt att se på kvalitet. 

 

I Europa finns exempel kvalitetssäkringssystem som har som syfte att tillvarata de 

anställdas förmåga och kompetens på bäst möjliga sätt, några av dessa har även 

prövats i Sverige, men utan större genomslag. Detta gäller t.ex. ”Investors in 

People” med Storbritannien som hemort. I deras systematiska arbete tas dock 

främst individen till vara, utan hänsyn till de sociala nätverk individen ingår i 

utanför arbetsplatsen. Detta skapar goda rutiner inom en arbetsplats, men 

överlappningen mellan arbete och resten av livet, som är en del av det flexibla 

arbetslivet, riskerar att hanteras med hjälp av tillfälliga lösningar eller lösningar för 

några få. Det sociala ansvaret stöds inte som integrerad del i arbetet, utan ses som 

ett tillägg, kanske särbehandling, istället som en integrerad del av ett vardagligt sätt 

att vara arbetsplats. Istället för att bli ett sätt att leda företag, blir det en välvilligt 

utdelad bonus. I diskussioner om CSR (Corporate social responsibility) betonas: 

 

Socialt ansvarstagande ska inte förväxlas med ett humant eller socialt 

program utan ska snarare ses som ett sätt att leda företag genom att 

integrera sociala och miljömässiga aspekter i företagsstrategin utan att 

ge avkall på ekonomiska resultat. Genom socialt ansvarstagande 

investerar företaget i en hållbar och långsiktig framgång för sin 

verksamhet  

(CSR – Socialt ansvarstagande för företag 2005:8) 

 

I svenska studier har familjelivet och även fritiden visat sig vara av avgörande 

betydelse, för motivation och en hållbar livssituation som helhet.(Nordenmark 

2004). Till skillnad från den engelska modellen, är detta en utgångspunkt i 

Balansa®modellen : det specifika arbetet och företaget som miljö utgör inte ensamt  
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förutsättning för individens val och möjlighet att vara en kreativ och aktiv 

medarbetare. Sambandet mellan arbetsliv och övrigt liv är en synnerligen viktig 

faktor i ett samspel med arbetet och dess miljö och förutsättningar för en persons 

motivation och aktivitet. 

5.4 Balansas värdegrund 

 En central faktor för ett socialt hållbart arbetsliv handlar om 

möjligheten att balansera familjeliv och övrigt liv för den anställde. 

 Denna fråga är angelägen både för män och kvinnor, men frågan är 

olika villkorad främst relaterat till kön, men är också villkorad av fler 

faktorer som ålder, utbildning och arbetsuppgifter. 

 Balansering är den enskildes ansvar, men är beroende av sociala 

strukturer, organisation, rutiner och miljö på en arbetsplats. 

 Nyckelord för Balansa är: Ansvar, omsorg och ömsesidighet. Dessa tre 

samverkar. 

5.5 Vilja 

Frågan om vilja är en ledningsfråga. Att balansamärka en arbetsplats är ett frivilligt 

åtagande. Det är att göra mer än lagstiftningen förväntar. Av den anledningen är det 

viktigt att stadigt argumentera för företagets motivation för att certifiera 

arbetsplatsen. 

 

Det finns fler skäl att vilja arbeta proaktivt grundat såväl i en ledande persons egen 

idealitet eller i företagets värdegrund. Flera företag har argumenterat att det hör till 

deras syn på ledarskap och sättet att leda ett företag. Personalekonomiska skäl 

nämns genomgående. Ett företag har sett samman detta med den hälsocertifiering 

man redan har. Detta för att stärka och synliggöra den psykosociala sidan. Flera 

företag och organisationer har skrivit fram ett samband mellan företagsidén och/ 

eller sin värdegrund i en skrivning för att visa på sambandet mellan balans i livet 

och den egna verksamheten. Ett exempel på detta kan vara att den service man 

erbjuder kunderna också ska vara en inställning som också gäller för de egna 

anställda. Ett annat är att den kvalitet man betonar i sina produkter också gäller 

kvaliteten i personalomsorg. 
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Inget företag som på allvar vill arbeta med balans i livet frågor på arbetsplatsen kan 

undvika tveksamhet och ambivalens. Vad innebär det att lyfta dessa frågor? Hur 

långt sträcker sig ansvaret och vilka åtaganden är möjliga att göra? Man vill heller 

inte lägga sig i det som uppfattas vara privata angelägenheter.  

 

Tvekan handlar sällan om ett aktivt motstånd mot möjligheten eller 

nödvändigheten att balansera arbetsliv och övrigt liv. Snarare handlar det om att 

man inte ”vet på vilket sätt man kan vara för” dvs. hur man kan argumentera för att 

främja ett proaktivt arbete. Isärhållande av arbete och privatliv och tydliga 

arbetstider har tidigare varit ett sätt att hantera rimliga krav i arbetslivet. Idag talar 

man alltmer om det flexibla arbetslivet, vilket skapar andra behov av strategier för 

att hantera rimligheten i hur vi arbetar. 

 

Det är att ligga steget före och tillmötesgå en framtida arbetsmarknads 

förväntningar. Men inte enbart företagens behov utan också de arbetandes behov. I 

samtal i den första studien refererade flera av deltagarna till studier om de nya 

generationernas krav på en ömsesidighet i relationen till arbetsgivaren. ”80-

talisterna som inte vill jobba till vilket pris som helst!” sa en av deltagarna med 

hänvisning till företaget Kairos Future som konstaterade detta i en undersökning av 

80-talistgenerationen, som ska”ersätta 40-talisterna”. Dessa inte har stor lust att 

göra karriär. Arbetet får inte ske till vilket pris som helst. Det finns flera exempel 

på hur dessa räknar ut ”hur lite man behöver jobba för att det ska gå runt”. 15 

Slutsatsen som de företag som deltog i studien drog var att det är viktigt att satsa på 

den goda arbetsmiljön, för att skapa förutsättningar som gör att man kan rekrytera 

denna ”motsträviga generation”, som inte drivs av pliktkänsla. För vad kommer att 

hända när arbetstagaren väljer arbetsgivaren och inte tvärtom? 

 

I den första studien konstaterades flera gångar att medvetenhet och kunskap om 

frågorna understödde viljan och tydliggjorde fler motiv än enbart lagstiftningens 

krav. Lagrummet sågs som en grund att hitta stöd för arbetet, men drivkrafterna 

identifierades snarare till personalekonomi och värdegrund samt vilken typ av 

                                                 
15 Fördjupning av diskussionen se, Fürth, Thomas (2002) 80-talisterna kommer: om kollektiva egoister, 
självuppoffrande livsnjutare och andra ungdomar. (Uppsala: Uppsala Publishing House) 
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arbetsgivare man ville uppfattas vara. Att tala om området utifrån ”att balansa” var 

en nyckel att se det som en förmåga och i förlängningen en kompetens för 

företaget. En deltagare skrev i en utvärdering att ”…upplevelsen av att detta inte 

bara är min fråga, utan också en kompetens som företaget har nytta av. Det var nytt 

och viktigt. Det öppnade mina ögon”.  

 

En slutsats man kan dra är att styrelser, ledningsgrupper och chefer behöver del av 

inte enbart egen erfarenhet, utan också kvalificerad kunskap om balansen 

arbetsliv/familjeliv, för att säkerställa drivkraften för en arbetsmiljö där balans i 

livet-frågor får utrymme. Att se förmågan att balansa som en kompetens som är 

möjlig att utveckla är viktigt. Att dessutom se det som mer än individens ansvar. 

Komplexiteten i det nya arbetslivet påkallar ett ansvar också på organisationsnivå. 

Balansa®modellen ger ett förslag på åtgärder och aktiviteter för rimligt gemensamt 

ansvarstagande på ett systematiserat sätt. 

5.6 Systematiskt arbetssätt 

En del värjer sig för att arbeta med värderingar systematiskt. Jag har redan 

argumenterat för viss försiktighet att systematisera in i minsta detalj. Det kan också 

anas en rädsla för att förlora ”det äkta” eller ”det ärliga” i attityder och känslor. 

Men att inte arbeta systematiskt med värderingsfrågor kan leda till att det blir 

tillfälliga inspel, brist i kontinuitet och i längden kan det leda till att energin att 

förändra och förbättra går förlorad. Inte sällan är det de s.k. eldsjälar som 

organisationen mister, antingen genom att de byter arbetsplats eller genom att de 

inte längre orkar med sina uppgifter. 

 

Att se en motsättning mellan systematik och engagemang är inte nödvändigt. Att 

arbeta systematiskt innebär en professionalisering av en verksamhet i den 

meningen att man har en förväntan på att en förmåga kan utvecklas och förbättras. 

Det tar också på allvar att vissa saker tar längre tid än andra att hantera. Människor 

och deras värderingar hör till detta som behöver tid. Det tar också på allvar att en 

god arbetsmiljö med ansvarstagande och omsorg om varandra inte är självklar. Det 

är ett arbete att skapa, upprätthålla och förnya sådana relationer på arbetsplatsen. 
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Systematiska verktyg hjälper till att upptäcka brister, föreslå åtgärder och 

prioriteringar, genomföra åtgärder, skapa goda rutiner, upprätthålla kompetens och 

erfarenhet och inte minst att följa upp beslut. 

 
Detta utgör möjligheten att skapa en långvarig arbetskultur, som inte är avhängig 

enskilda ”omsorgsaktörer” (eldsjälar) på arbetsplatsen. Istället får dessa ett större 

utrymme att bidra och att inspirera andra att bidra till en god arbetsplats. Så att 

arbetet kan vara en miljö där man trivs, som inte konkurrerar med resten av livet, 

eller en plats där annat liv uppfattas ”kommer och stör”.  
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6  Balansa ®modellen  
 
En vidare utveckling av modellen har utarbetats utifrån de övergripande ramar som 

skissats tidigare. Kravet på medarbetarsamtalen har lyfts bort, medan gruppsamtal i 

arbetslaget har fått en ökad betydelse. Samtidigt så utesluter inte detta en chefs 

möjlighet att ta upp dessa frågor med enskilda medarbetare, men det är inget som 

ingår i certifieringen. Tvärtom vill vi stärka chefer att ta upp dessa frågor spontant 

och mer informellt. Eftersom modellen är på väg mot kommersialisering redogörs 

inte för alla detaljer i modellen, men för huvuddragen. En av de frågor som väckte 

min tveksamhet tidigt i processen var bristen på tydlig mottagare. Den form som 

har valts för nyttiggörande är aktiebolag. Möjligheten att överlämna resultaten till 

en fackförening, en ideell förening, ett kooperativ eller stiftelse har nogsamt 

prövats. Aktiebolaget har setts som den mest framkomliga vägen för att 

tillgängliggöra modellen i arbetslivet. Detta utgör också förutsättningar för den 

slutgiltiga utformningen. 

6.1 Övergripande beskrivning 

Modellen nedan visar på den verksamhet som kommer bedrivas i företagsform. Det 

består av tre delar: Utbildning av konsulter, tillhandahållande av verktyg som 

företag med konsultstöd använder för att kunna uppfylla egenrapporteringen för 

revision, samt revision för märkning.  

 

Märkningen är en logotyp som erhålls av arbetsplats efter utbildning, 

implementering, redovisning och prövning. Balansamärkningen innebär (1) att det 

finns ett systematiskt tänkande omsatt i rutiner och med tillsatta resurser för att 

främja de anställdas möjlighet att balansera arbetsliv och övriga liv (2) att det är 

ett aktivt arbetssätt och processer pågår. Denna logotyp kan användas av ett 

företag/organisation i samband med rekrytering och marknadsföring.  
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Bild 8. Övergripande bild av Balansa®modellens huvuddelar 
 

En övergripande motivering för Balansa®modellen kan formuleras så och detta kan 

uppfattas vara Balansas hypotes: 

 

Att uppmärksamma skärningspunkten mellan arbete och familj är en central 

uppgift som ingår i uppdraget att leda företag. Förmågan att balansa är en 

kompetens i såväl organisation som hos enskilda individer. Det handlar både om att 

uppmärksamma vad man ”tar med till jobbet” och vad man ”tar med hem”. Att ge 

tid åt detta har fördelar i arbetslivet. Det skapar förutsättningar för ett mer hållbart 

och effektivt bruk av personalresurser. Det bidrar till en bättre arbetsmiljö, vilket i 

förlängningen leder till minskade ohälsotal och ökad motivation. Det bidrar också 

till en minskad könssegregering på arbetsmarknaden, vilket i förlängningen leder 

till ett breddat rekryteringsunderlag. Det bidrar i sin tur till en stabilare 

arbetsmarknad 

•Utbildningspaket i verktyget 2 + 2 dagar

•Uppdatering årligen

•Granskning ‐ frekvens (nyttjande), erhållna märkningar (kvalitet)

Certifiering av 
konsulter

•Ledningsnivå ‐ Underlag för policy; material för arbete med 
affärsidé/balansa; Kunskapsmaterial om balans i livet ‐ området/modellen

•Balansagrupper ‐ Underlag för systematisk kartläggning; identifiering av 
goda rutiner; Hur skapas goda rutiner; Kunskapsmaterial

•Chefsutbildning ‐material om chefsrollen; Förslag till inspiration och 
utveckling.

•Arbetsgrupper ‐material för gruppsamtal.

•Medarbetarenkät ‐ frågor att inkludera i ev. befintlig enkät. (ger nyckeltal)

Balansaverktyget

•Kriterier 

•Webbaserat verktyg för självrevision (Balansagruppens uppgift)

•Revision av kriterier görs årligen.

Revision för 
märkning
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Kvalitetssäkringen har som syfte att utgöra ett hjälpmedel för att främja att frågor 

om möjlighet till balans i livet kommer på agendan i företag. Det är ett proaktivt 

verktyg och inte ett problemlösande verktyg. Mål för kvalitetssäkringen är att det i 

det kvalitetssäkrade företaget/organisationen arbetas för att få en genomarbetad 

beredskap för att erbjuda anställda arbetsvillkor med möjlighet till balans i livet. 

Kvalitetsmärkningen ska ange att företaget/organisationen har kunskaper och 

processer för arbetet och tar hänsyn till anställdas behov för att uppnå balans i livet. 

Märkningen ska ange att ett sådant arbete pågår, ständigt utvecklas och ger resultat 

i företaget/organisationen. 

 

Krav för att ett företag ska kunna påbörja certifiering 
 Att licensierad kompetens finns knuten till företaget/organisationen; 

 Att det finns en aktuell jämställdhetsplan;  

 Att det finns rutiner för hantering av diskrimineringsärenden;  

 Att det finns rutiner för arbetsmiljöarbete; 

 Att det finns ett beslut i företagets ledning om att påbörja en certifiering; 

 Att resurser är avsatta såväl ekonomiskt som personellt för en certifiering; 

 Att ledningen har skrivit en första viljedeklaration om prioritering av 

området; 

 Att det finns en beredskap att ingå i nätverk eller annan form av samverkan 

kring social hållbarhet från företaget; 

 Att en nyckelpersonsgrupp utses; 

 

Följande certifieras 
Certifieringen kräver redovisning av följande punkter. Underlaget tas fram med 

hjälp av företagets statistik och sammanställs av nyckelpersonsgruppen. Den 

ordinarie medarbetarenkäten kan användas eller en specifikt för ändamålet.  

 Antal anställda fördelat på män/kvinnor; ålder 

 Ohälsotal 

 Semesteruttag 

 Föräldraförsäkringsuttag och Vård av barn 

 Friskvårdspeng/anställd 

 Upplevelse av obalans/balans 
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 Upplevelse av huvudansvar i hem/på arbete 

 Upplevelsen av att det är lätt/svårt att tala om balans i livet med 

kollegor respektive med chef 

 Tillgång till annan samtalsperson än partner för samtal om 

balansering av balans i livet. 

 Frivilligåtaganden utanför familj/arbete 

 
Ett särskilt material behöver utarbetas för sammanställning av dessa uppgifter. 
Detta som del i kommersialisering. 
 
Företaget skall dessutom göra en självredovisning av följande aktiviteter i enlighet 
med balansa®modellens arbetssätt:  
 

 Systematisk struktur 

 Modell för arbetsplatsdialoger 

 Arbetsgrupp för arbetet med balans i livet 

 Utbildning av nyckelpersoner i systematiskt arbetssätt 

 Ledningens beslut: Skrivning av policy och beslut om resurser. 

 Anställdas medverkan i implementering 

 Dokumentation  

 Information om vad arbetet innebär ska utarbetas och samtliga 

anställda ska känna till innehållet.  

 Information om rutiner om arbetet ska finnas lättillgängligt t ex i 

personalhandbok eller liknande dokument som används 

kontinuerligt. 

 Anställdas kunskap om och upplevelse av att processen pågår 

Ett särskilt material utarbetas för sammanställning av dessa uppgifter. Detta som 
del i kommersialisering. 
 
Utöver dessa redovisningar ger följande aktiviteter bonus i bedömningen av 
arbetet: 
 

 Exempel på i organisationen identifierade balansa‐problem och 

förslag till eller exempel på lösningar skall redovisas. 

 Innovativa lösningar/erbjudanden som företaget tagit fram. 

Kriterier för en bedömning av ovanstående dokumentation är: 
 

Säkrad och integrerad kompetens,  
Systematik och rutiner 
Förankring, kommunikation och kännedom inom organisationen 
Realisering av konkreta mål. 

Ett särskilt material utarbetas för sammanställning av dessa uppgifter. Detta som 
del i kommersialisering. 
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6.2 Hur arbetar en konsult med modellen? 

Grundläggande krav 

Följande krav ställs på en konsult som vill licensieras för att arbeta med modellen: 
  

 Konsulten skall ha en akademisk grundutbildning relevant för 

organisations‐, personal och eller organisationsutveckling. 

 Konsulten skall ha erfarenhet av minst tre års konsultativt arbete 

med förändringsarbete på arbetsplatser. 

 Konsulten ska kunna redovisa grundläggande kunskaper om 

lagstiftning gällande arbetsmiljö, jämställdhet och diskriminering. 

 Konsulten skall genomgå en utbildning i Balansa®modellen. 

 Konsulten förbinder sig att årligen uppdatera sig i 

Balansa®modellen enligt de erbjudanden som ges av 

certifieringsorganisationen. 

 Dispens från något krav av ovanstående kan endast ges av 

certifieringsorganisationen. 

För större arbetsplatser/organisationer (över 500 anställda) ska det vara möjligt att 
utbilda intern konsult. 

Användning av modellen 

Licensierad konsult är fri att använda modellen tillsammans med andra verktyg för 

företagsutveckling, så länge som dessa är i överensstämmelse med 

Balansa®modellens grundläggande värderingar. Konsulten arbetar framför allt som 

stödjande funktion, snarare än genomförande aktör, på en arbetsplats. 

Konsultens främsta samarbetspartner på arbetsplatsen är den utsedda 

nyckelpersongruppen. 

 
Konsulten har följande huvuduppgifter: 

 
 Stödja och kompetensutveckla styrelse/ledningsgrupp i sitt ansvar. 

 Stödja och kompetensutveckla nyckelpersonsgruppen. 

 Genomföra kompetensutveckling för chefer med 

arbetsgivaransvar. 

 Stödja arbetet med inrapportering av uppgifter till 

certifieringsorganisationen för genomförande av certifiering. 

 
Konsulten ansvarar själv för beräkning av kostnader för sin egen arbetsinsats. I 
offerter ska tydligt skiljas mellan certifieringens kostnader och konsultkostnader. 
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6.3 Hur arbetar ett företag med processen? 

Steg 1. Förutsättningar 

Dokument 
Aktuell jämställdhetsplan;  
Rutiner för hantering av diskrimineringsärenden;  
Rutiner för arbetsmiljöarbete. 
 

Ledningsgrupp 
Beslut i företagets ledning om att påbörja en märkning.  
En skriftligt formulerad viljedeklaration om prioritering av området; 
Antagande av värdegrund, relaterad till den aktuella arbetsplatsens  
policy/värdegrund. 
Resurser avsätts och synliggörs i budget (ekonomi – tid) 
En Balansagrupp utses – med delegerat ansvar för arbetet. 
Kompetens om  Balansa®modellen säkrad (internt eller externt) – 
namngiven. (konsult) 

Steg 2. Struktur och kompetens 

Balansagrupp (Detta kan gärna vara en befintlig grupp t.ex. för arbetsmiljöfrågor) 
 

Nyckelpersonerna utses, samlas och gör upp en arbetsordning 
Dokumentation av möten, arbetsfördelning och ansvar. 
Nyckelpersoner skaffar sig kunskap om Balansamärkning genom 
certifierad kompetens. 
Dokumentation av genomförd utbildning. 

 
Arbetsplanering: 

Organisationsskiss utarbetas för den aktuella arbetsplatsen. Detta 
inkluderar tydliggjorda ansvar och en intern kommunikationsplan. 
Kartläggning av redan befintliga åtgärder på arbetsplatsen som 
främjar balansering. 
Systematisering enligt balansamodellen. 
Identifikation av styrkor och brister. 
Genomförd och analyserad medarbetarenkät med Balansafrågor 
(årligen) 
Aktivitetsplan med vald startpunkt hur implementering ska göras på 
arbetsplatsen färdigställs. (Sker årligen) 
Aktivitetsplan prövas av certifierad kompetens. 
Aktivitetsplan fastställs av ledningsgrupp 
Dokumentation görs för certifiering. 
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Steg 3. Balansaaktiviteter (implementering) 

Under år 1 genomförs aktiviteter enligt aktivitetsplan. 
Utvärdering sker i samband med förnyad medarbetarenkät och 
Balansagruppen skriver förnyad aktivitetsplan för år 2 osv. 
Dokumentation av den aktuella arbetsplatsen i relation till uppställda 
kriterier lämnas in. Detta utgör slutlig utvärdering hos Balansa® då 
märkning erhålls. 
Erhållen Balansamärkning gäller på två år.  
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7. Vägen vidare från forskning 

Inom ramen för projektet Jämväxt (se ovan) har jag som forskare och innovatör till 

haft uppdraget att se på möjligheterna att kommersialisera Balansa®modellen. Det 

följande är att se som en reflektion över och dokumentation av mina erfarenheter 

av det arbetet. 

7.1 Forskningsresultat till innovation 

Som forskare är jag van att tänka på att det är skillnad mellan att få igenom en 

forskningsansökan och därefter arbeta sig fram till ett resultat. Det mest 

fascinerande i den processen är när det inte riktigt blev som man hade trott! Men 

hur gör man för att ta resultat vidare till att göra anspråk på en innovation? Vad är 

en innovation inom området samhällsvetenskap och humaniora? Den gängse bilden 

av en innovation är väl en teknisk produkt – ett lim som fäster bättre; en skruv som 

går åt ett annat håll; eller ett verktyg som revolutionerar en teknisk process. Men en 

innovation från humaniora? Ska jag försöka mig på en preliminär definition så 

skulle jag formulera den så: 

Forskningsbaserade resultat, som ger grund för ändrad/stärkt 

attitydinriktning, tillsammans med verktyg som stöder 

förändringsprocesser eller stärkande processer vad gäller 

handling/beteende i  t.ex. en organisation eller hos individer. 

 

Jag har försökt förklara en innovation inom mitt område som en ”synvända”, dvs. 

ett artikulerat eller gestaltat perspektiv som synliggör något som annars inte brukar 

ses. Det kan leda till omprövningar eller omvärderingar. Ofta handlar det inte om 

nya upptäckter, men nya kombinationer av erfarenheter eller tankar. Det unika 

ligger oftare i en ny tanke och flera nya tillämpningar i kombination av andra 

erfarenheter. Jag identifierar själv vändningen från substantiv till verb som en 

vändpunkt – kanske en humanistisk innovation i och med att det öppnade för 

konstruktionen av en modell för certifiering. 
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Just Balansa®modellen har följande unika drag: 

Det finns ingen motsvarande märkning /certifiering på marknaden. 

Kvalitetssäkring som rör mellanmänskliga processer. 

Dokumentation av förmåga, aktivitet och upplevelse. 

Förenar värden som: Jämställdhet, arbetsmiljö och social hållbarhet.  

 

Var del för sig är inte unik, men sammantaget blir det en unik modell. Vägen från 

idé till marknad är också lite annorlunda för en tjänsteinnovation. Detta ställer en 

rad utmaningar till forskaren: 

Sociala relationer är en del av produkten 

Idébäraren är en del av produkten 

Affärsidén är en del av produkten 

Idén ska ”smitta”. 

Idén måste skyddas på andra sätt än patent. 

 

Ovanstående iakttagelser gör att det blir nödvändigt att forskaren följer med sin 

produkt något längre i innovationsprocessen än vad som är nödvändigt vid 

framtagande av en teknisk innovation i t.ex. en prototyp. Överlämningen från 

forskare till användare är mindre av ”en stafettpinne-överlämning” och mer av att 

göra en resa tillsammans. Utmaningen här är om forskaren alls vill det. Eller har 

möjlighet att få finansierad tid att göra det. Det finns en risk att idealiteten hos 

forskaren blir en nödvändighet. Det finns inga incitament till att göra en 

vidareutveckling. I det akademiska systemet meriteras forskaren för skriftliga 

produkter, citeringar och undervisning. Eftersom överföringsfasen är annorlunda 

för tjänsteinnovation hämmas överföring av resultat till innovation, jämfört med 

teknisk forskning. 

7.2 Innovation till kommersiellt bolag 

Forskning och utveckling 

För Balansa®modellen fick vi finansiering för att gå från forskningsresultat till  

potentiell affärssidé. Däremot uppstod ett nytt problem, när innovationen visade sig 

ha affärsmässig bärighet. I skiftet mellan definierad innovation och påbörjad 
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affärsutveckling, utgjorde nästa steg att utveckla ett företag som ägare till 

innovationen. Universitetet som arbetsgivare ser inga hinder för att forskare har 

egna företag som bisysslor. Tvärtom uppmuntras det, så länge som det rör sig om 

begränsad arbetsinsats så att det inte hindrar ordinarie arbete; så att det inte 

konkurrerar med universitetets verksamhet; eller att förtroendet för universitetets 

anseende kan skadas. (SOU 2000:80:81) Berörd avdelningschef och universitetets 

juridiskt sakkunniga kontaktades för att stämma av bisyssla och samtalen betonade 

vikten av att hålla isär forskning och firma, och att en firma var ett gott verktyg just 

för att upprätthålla en sådan ordning, 

 

Däremot ville NUTEK (numera Tillväxtverket) försäkra sig om att deras stöd gav 

stöd för modellutveckling, och inte till kommersiell verksamhet. I ett samtal med 

handläggare klargjordes att inga inkomster fanns från projektet, men att en enskild 

firma var en förutsättning för att påbörja ett arbete med immaterialrättsligt skydd 

av modellen. Detta samtal gav förutsättningar för ett bibehållet intresse hos 

NUTEK som ville följa utvecklingsprocessen av detta som en tjänsteinnovation. 

Detta gjordes genom kvartalsrapporteringar i Jämväxtprojektet 2008-2009. Från 

årsskiftet 2009/2010 avslutades stödet till Balansa®modellen. 

Varumärkesskydd 

För att ansöka om varumärkesskydd, är förenklas processen när det som i detta fall 

endast fanns ett ägarnamn (forskaren). Även om fler varit delaktiga i idén, så är 

modellen som lösning på hur man kan arbeta enbart kopplad till den enskilda 

forskaren. I ett samtal med jurist rekommenderades forskaren att starta en firma 

som stöd i arbetet med att söka stöd för vidare kommersialisering och för vidare 

utveckling av skydd av idén. Kontakt togs med Inova (företagsinkubator, Karlstad) 

och det då (2008) nyinrättade kommersialiseringsstödet på Karlstads universitet. 

Man konstaterar att det egentligen inte finns någon modell för HUR man gör med 

det som då kallades ”mjuka resultat”. Balansa®modellen blev ett pilotprojekt inom 

nyckelaktörsprogrammet. Stöd gavs till ansökningar om framtagande av logotyp 

och varumärkesskydd, samt stöd i ansökningsprocessen till Innovationsstöd för 

verifiering. Den första ansökan till Fokus Verfiering 1 (Innovationsbron) avslogs, 
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men Innovationsbrons handläggare återkom och uppmanade till att återkomma med 

förnyad ansökan. Det fanns ett intresse för att följa en tjänsteinnovations process på 

väg mot kommersialisering av företag. Varpå Balansa®modellen beviljades stöd 

2010. Forskningsresultatet var nu en innovation på väg mot bolagisering. 

 

I och med stödet från Innovationsbron blev företaget också tydligare knutet till 

Inova, Företagsinkubator i Karlstad i de delar som gäller affärsutveckling: 

framtagande av affärsplan, budget, marknadsföring etc. Däremot såg jag nu som 

forskare en gräns. I detta senare steg ställde jag frågan: Vad ska jag syssla med – 

forskning eller affärsverksamhet? Jag sökte och hittade kompanjoner att samarbeta 

med, som dels kunde bidra med marknadsnätverk, kunskap om bolagisering m.m. 

7.3 Forskare, innovatör och entreprenör? 

En tjänsteinnovation innebär att forskarens roll är annorlunda. Länge är man en del 

av produkten. Man bär på en unik kunskap om hur den fungerar och kan tillämpas. 

På vilket sätt förmedlingen av detta kunnande ska göras är en väsentlig del av att 

förflytta resultaten från idé till realitet. 

 

Jag har befunnit mig i en period då inte bara innovationen var en innovation, utan 

där också den sortens forskare jag är, är ovanlig. Jag är en humanist/teolog som 

utvecklat en tjänsteinnovation som inte går att söka patent för. Jag trots detta (eller 

tack vare) kunnat ta del av nya stödformer som del i utvecklingen av ”det moderna 

universitetet”: Ett universitet som nära samarbetar med omgivande arbetsliv inte 

minst näringslivet. Nyttiggörande är i detta ett nyckelord. Samtidigt har det 

inneburit att jag ibland tvekat om det är min idé som är bärkraftig, eller om min 

person varit intressant, eller om jag helt enkelt varit ”en bra person att ha och visa 

fram”. Detta har hos mig genererat en reflektion om vad som är mina drivkrafter, 

kanske som ett skydd för andras drivkrafter. 

 

I min tidigare forskning har jag bearbetat begreppet ”kallelse”. Ett premodernt 

begrepp som fångar en drivkraft som är en annan än ekonomi, en annan än 

tillskapade behov, eller politiska processer. Samtidigt är kallelse ett mångtydigt 
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begrepp. För någon kan det betyda inspiration eller något man brinner för. Det gör 

det inte för mig. Istället har ordet kallelse, utifrån en luthersk tolkning, ett nära 

samband med medmänniskors behov som jag kan svara upp mot. Den drivkraften 

känns bättre än många andra. Jag har en kunskap och en kompetens inom ett 

område, som jag har med min forskarkunskap kunnat systematisera på ett sådant 

sätt att det kan möta upp mot ett aktuellt samhällsproblem. Det ger inte ”svaret”, 

men ett möjligt svar. Det är mitt ansvar att tydliggöra det och tillgängliggöra detta 

svar så långt det är rimligt. Det är också mitt ansvar att lämna det vidare till dem 

som kan bära det längre. Med denna syn på min drivkraft har jag försökt att 

orientera mig genom mångas viljor och andra mål med sina verksamheter. 

 

Jag har ibland kallats entreprenör, detta som en komplimang, det är ju fint att vara 

entreprenör just nu. Jag har värjt mig. Men grund är forskarens och innovatören, 

men entreprenör där får andra ta vid. Jag tror nämligen att det är viktigt för 

utvecklingen av modeller för samhällsvetenskapliga och humanistiska innovationer 

att skilja mellan dessa tre roller: Forskaren, innovatören och entreprenören. Finge 

jag önska, så hade jag gärna träffat en entreprenör tidigare i processen så att jag 

hade sluppit delar av de entreprenöriella uppgifterna. Att bygga ett företag, att 

skapa kontakter och leda dem fram till avtal och så småningom affärer – jag kan 

men det tar tid från forskningsuppgifter som jag är bättre lämpad att utföra. Jag 

hade naturligtvis gärna sett att det hade funnits den allra enklaste modell för en 

process att ha som förebild eller inspiration. Nu har jag fått leta upp och hitta detta 

ändå. Jag har också haft värdefulla samtalsstöd och uppmuntrare, men jag tror att 

många ger upp när processen är lång. Och då blir det inte så många innovationer 

likt Balansa. Min egen process har rymt många tvivel och uppgivna stunder, även 

när jag allt starkare började ha tilltro till att det gick att bygga en fungerande 

modell, och när jag såg att den kunde ge resultat. För en innovations funktion är 

inte det samma som dess affärsmässighet. Som forskare är jag alltför lite 

intresserad av om det finns någon som vill köpa min idé. Jag är tillräckligt 

fascinerad av att fördjupa mig i dess detaljer. Det är inte en egenskap en 

entreprenör delar med mig! 
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7.4 Hinder och öppningar 

Så här långt har jag inte sagt så mycket om hinder. Men det har inte enbart varit 

stöd och uppmuntran.  Några saker vill jag diskutera av de erfarenheter som jag 

varit med om i kommersialiseringsprocessen. (1) I den akademiska miljön (2) 

Kommunikation med facilitators (3) Att vara kvinna i processen  

I den akademiska miljön  

Den främsta motkraften i akademisk miljö är attityden av att ”så här har vi aldrig 

gjort förut”. Någon har andats att det inte är ”ren forskning”. Jag tror det både 

hänger samman med attityder som en interaktiv forskningsansats ibland möter. 

Själv väljer jag att se arbetet med Balansa®modellen som en form av nyttiggörande 

vid sidan av de vanliga former vi brukar utöva – skrivande av rapporter, böcker och 

artiklar, samt att undervisa. Men visst känns det motigt att möta misstänksamhet 

snarare än nyfikenhet inför det man gör.  

 

Ett annat hinder i den akademiska miljön handlar om den egna drivkraften. Det 

engagemang och den tid jag lägger ner för Balansa®modellens nyttiggörande, 

meriterar mig inte i det akademiska systemet. Av den anledningen är det inte en så 

klok satsning under min post doc tid, även om jag har funnit andra utmaningar som 

drivit mig framåt.  

 

En tredje svårighet rör spänningen mellan att offentliggöra resultat, vilket är 

brukligt inom akademin, och att hålla på resultaten, vilket jag rekommenderats för 

att säkerställa ett skydd runt idén så långt det är möjligt. Det är en balansgång att 

gå. Dels är det frustrerande att inte kunna delrapportera, dels är det också ett ökat 

krav på forskningen att snabbt tillgängliggöra forskning. Jag har haft förståelse från 

finansiärer och kollegor, mött otålighet från andra aktörer, men frågan behöver 

diskuteras även i akademiska sammanhang menar jag.  
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Kommunikation med facilitators 

Motstånd i mötet med stödfunktioner har förekommit. Både i form av uttryck som 

att ”tjejer inte brukar tänka så stort” eller att det är roligt att fortfarande träffa på 

människor som vill förändra världen. Det har inte stökat så mycket med mig, mer 

än att jag har reflekterat över om detta verkligen är lämpliga samarbetspersoner för 

mitt projekt. 

 

Jag har utvecklat några hållpunkter för hur jag själv bedömer möjliga 

samarbetspartners. Detta gör att färre situationer då jag upplever motstånd uppstår. 

Det jag söker är följande: 

 Min egen känsla att det är bra – den håller jag fast i. 

 De som har en attityd av att vilja hjälpa, med det jag behöver 

hjälp med. 

 Jag öppnar för andras inspel, då kan jag se deras erbjudande 

och välja. 

 Jag gör läxan och svarar på vad andra vill veta (även om jag 

tycker jag sagt det tusen gånger). 

 Jag tar emot konkreta tips eller rekommendationer, men väljer 

vad jag gör med dessa. 

 

Det svåraste tycker jag stället är svårigheten att kommunicera. Vi talar mycket 

skilda språk, forskare och affärsutvecklare. Jag har haft turen att möta personer 

som varit lika intresserade som jag är av att kommunicera, fast från andra håll. Jag 

tror att det har varit en viktig framgångsfaktor. Och det har inte varit en enkel resa 

för någon av oss. Men vi har envetet och i ökande förtroende betat oss fram genom 

ansökningar och presentationer i flera sammanhang. Att lyfta den kommunikativa 

kompetensen är nödvändigt, för att inte behöva lita till ”turen att träffa på rätt 

person”. Den typen av slump öppnar för att föreställningar om den andra personen 

riskerar hindra samarbete. 

.  
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Att vara kvinna i processen  

Jag har haft utmärkt stöd av att arbeta i en genusmedveten miljö. Här arbetar både 

kvinnor och män. Jag vill främst lyfta fram de kvinnor, både forskare och praktiker, 

som hjälpt mig identifiera att det både är en fördel att vara kvinna, och samtidigt 

ses som en brist. Jag är mycket bestämd över att jag inte vill gå en enda kurs till, 

samtidigt som jag behåller min inställning att det är mycket som jag inte vet. 

Kanske är min viktigaste hållpunkt den, att jag inte ska lämna min forskarroll, utan 

jag ska överlämna mina forskningsresultat. Det gör att jag kan vara den kvinna-

människa jag är. Att jag just kommer ur genusforskningens miljö ser jag som en 

fördel. Det är många saker jag kan genomskåda eller bara lämna därhän, när jag ser 

att det mest är attityder och inte handlar om mig. Men – när samma attityder och 

värderingar drabbar andra blir jag upprörd. Jag ser det därför som en viktig uppgift 

att befinna mig i samtalen mellan forskning, företagande, genusfrågor och 

livsåskådningsreflektion.  

 

Jag inledde rapporten med att ge Sonja Åkesson ordet. En dikt kan som inget annat 

rymma liv, tankar, erfarenheter och emotioner. Balansa®modellen är inte poesi, 

men min förhoppning är att den kan ge rum, där arbete inte bara är ett slit. Jag 

hoppas att mitt arbete kan ge andra ork ett stycke till. Att hjälpa till med att 

strukturera, så att vi kan vara människor som lever och agerar. Jag hoppas att 

Balansa®modellen kan vara ett verktyg för människors ömsesidiga relationer. Att 

den kan vara en bland flera former som ger utrymme för empati. När det nu finns 

det som vill hålla oss isär, hindra oss till spontan omtanke och i värsta fall att leva 

på andras bekostnad. Och min viktigaste fråga är: Vem ansvarar inte för 

balanseringen av arbete och familj?  
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Vem ansvarar för balanseringen av arbete och familj? Och hur gör vi det enklare, bättre 
och vilka stöd finns och kan utvecklas? Att detta ska vara möjligt är en viktig faktor för 
ett socialt hållbart och mer jämställt arbetsliv. Samtidigt läggs ofta stort ansvar på den 
enskilda människan att klara av detta. Utifrån en grundsyn att detta är en vardagspraktik 
som inte bara är logistik, utan en fråga om livsvillkor och existentiella livsval, byggs en 
modell för certifiering av ”balansering av arbetsliv och familjeliv” där förutsättningar för 
ett gemensamt ansvarstagande görs möjligt.

Ett samarbetsprojekt mellan ett antal värmländska arbetsgivare och Centrum för genus-
forskning på Karlstads universitet inleddes, där en första modell togs fram för ”balans 
i livet”. Modellen har sedan vidareutvecklats inom ramen för delprojekt ”Modeller” i 
JämVäxtprojektet på Karlstads universitet, för att bereda möjlighet till kommersialisering.

Genom denna dialog i praktiknära forskning, finns här en bearbetad modell för certifie-
ring av arbetsplatser som kontinuerligt och genomgripande arbetar för att stödja anställ-
da att balansera sitt arbetsliv och övrigt liv. En arbetsetisk analys är gjord och kriterier för 
ansvarsfördelning och genomförande är framtagna. Huvudprocesser, stödprocesser och 
ledningsprocesser är definierade. Detta för att öka företags och organisationers förmåga 
att ”balansa”.
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