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Abstract 

During 2020 we have endured a long-lasting pandemic which has made an impact on daily 

life. The worklife could perhaps be the most affected area since a large portion of people 

have been forced to work from home. This could in turn lead to a troublesome relationship 

between the roles of private life and worklife, in other words an increase of work-life balance 

conflicts. This study aims to examine the consequences of telecommuting and the conditions 

required to achieve work-life balance. To conduct this study a qualitative method was used 

where ten parents of young children were interviewed. Earlier research performed on 

telecommuting has shown mixed results where various studies show either positive or 

negative outcomes. Our results show a mix of both positive and negative results depending 

on whether work-life balance is achieved or not. Different factors play a role in achieving 

work-life balance. Things such as personality, the stability of relationship and the 

characteristics of work play key roles in the outcome of telecommuting. The result shows that 

2/10 did not achieve work-life balance, resulting in role conflict. However, 8/10 did achieve a 

balance between the roles where we argue for a symbiotic relationship. Most participants 

found telecommuting to be positive where participants value being able to spend more time 

with their families. Our results are in line with both the negative and positive findings of 

previous research. This contributes further to the uncertain results suggesting that more 

research is needed. 

Keywords: Telecommuting, roles, work-life balance, parents 
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1. Inledning   

Nedstängda samhällen till följd av en dödlig pandemi låter som något hämtat ur en film men 

under våren 2020 bröt Covid-19 ut och vi fick uppleva just ett sådant scenario. I stora delar 

av världen och inte minst Sverige har stora delar av människors vardag vänds upp och ned 

under pandemins framfart. Detta har framförallt påverkat arbetslivet där det skett stor 

förändring (Bradham, 2020). Många arbetsplatser har stängts ned vilket har gjort att kontoret 

förflyttats till hemmet där distansarbete har blivit den nya vardagen. Detta som följd av 

strategiska åtgärder för minskad smittspridning. Att arbeta på distans är inte något nytt 

fenomen. Under de senaste decennierna har allt fler anställda börjat arbeta på distans tack 

vare de tekniska framstegen inom digitalisering (Noonan & Glass, 2012). Trots att 

distansarbete inte är något nytt, så är omfattningen av det distansarbete som vi ser just nu till 

följd av Covid-19 något som saknar motstycke historiskt. I ett pressmeddelande från tele2 

presenteras statistik som visar att distansarbete ökade med 400% under perioden februari till 

april 2020 i Sverige (Tele2, 2020-05-12). 

Anställda har påverkats när distansarbete har implementerats i ett flertal branscher för att 

minska smittspridningen. I och med de restriktioner som införts i samhället har det blivit 

vanligt att hela familjer har tvingats till distansarbete och distansundervisning. Således har 

hushåll med flera personer umgåtts mer och under nya premisser. Hemmet som tidigare har 

uppfattats vara en plats för avkoppling och familjerelaterade aktiviteter har nu även blivit en 

arbetsplats under stora delar av dygnet. Plötsligt ska inte bara rollen som sambo och förälder 

hanteras i hemmet utan även arbetsrelaterade roller som exempelvis chef eller kollega. Frågor 

väcks angående vilka konsekvenser detta kan innebära. 

Med tanke på distansarbetets markanta ökning under 2020 och att det sker under nya 

tvångsliknande premisser i form av social distansering, finner vi det intressant att undersöka 

distansarbete och dess konsekvenser. Vi är intresserade av vad detta får för effekt på personer 

som tvingas kombinera ett flertal roller när arbetet flyttar till hemmet. Småbarnsföräldrar har 

en tydlig uppsättning roller som måste balanseras i och med distansarbetet. Det vill säga 

privatlivets ansvar måste i dagens samtid kombineras med arbetslivets ansvar. Metaforiskt 

kan det liknas vid jonglering av två roller. I denna uppsats har vi därför valt att rikta in oss på 

att undersöka just distansarbetande småbarnsföräldrar under pandemin. I vår uppsats önskar 

vi undersöka hur roller påverkas och vilka eventuella rollkonflikter som kan uppstå när 

arbetsrollen strålar samma med rollen i hemmet. 
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För att analysera roller har valt att utgå ifrån Erving Goffmans teorier och dramaturgiska 

perspektiv. Vi har även valt att analysera fenomenet distansarbete utifrån Jürgen Habermas 

kommunikativa handlande. Habermas (1985) teorier kan förtydliga förutsättningar för lyckad 

jonglering i form av samförstånd, kompromisser och delad förståelse i hemmet. Genom att 

kombinera dessa två teoretiker och perspektiv hoppas vi få en ökad förståelse om vilka 

konsekvenser som kan uppstå för småbarnsföräldrar när rollerna möts. Det finns omfattande 

studier inom distansarbete men däremot ytters få utförda under den rådande pandemin. Vi vill 

därmed utvidga och bidra med forskning inom detta område.  

1.2 Syfte 

Undersökningen syftar till att belysa konsekvenser av distansarbete hos småbarnsföräldrar 

som följd av Corona-krisen. Det vill säga samtidens nya premisser och dess inflytelse på 

arbetet såväl som familjen. Detta utforskas med stöd av Goffmans och Habermas teorier i 

syfte att bilda djupare förståelse av effekterna distansarbete medför.  

1.3 Frågeställning 

Vilka konsekvenser får distansarbete för småbarnsföräldrar under Covid-19 utifrån ett 

rollperspektiv?  

Vilka förutsättningar krävs för att lyckas balansera rollerna?  

1.4 Uppsatsens disposition  

Till en början presenteras tidigare forskning angående distansarbete. Därefter beskrivs 

uppsatsens teoretiska ramverk i kapitel tre vilket innehåller Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv samt Habermas teorier angående kommunikativt handlande. Vidare presenterar 

kapitel fyra uppsatsens metodologiska ansats. Detta kapitel redovisar val av ansats samt 

motiverar varför detta angreppssätt har valts. Kapitlet beskriver även hur intervjuerna har 

utförts samt studiens urval. Vidare följer en presentation av resultat samt analys i kapitel fem. 

Uppsatsen avslutas med kapitel sex vilket innehåller diskussion angående resultat samt vad 

denna uppsats bidrar med till forskning angående ämnet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en forskningsöversikt med syfte att fördjupa förståelse inom 

områdena; distansarbete, konflikt mellan arbets- och privatliv samt tidsanvändning i hemmet. 

Urval av forskning har skett selektivt där vi inkorporerat forskning både innan och under 

pandemin. 

Eftersom detta är en C-uppsats med begränsat utrymme så valdes 16 studier som ansågs 

relevanta. Sökorden skapades genom att utforska områdets litteratur, det vill säga genom 

andra studier skapades uppfattningen om dels sökord, dels vilka studier som förekommer och 

refereras till. Således valdes litteratur med en frågeställning relaterat till vår frågeställning. 

Det vill säga övergripande om balansen mellan privatliv och arbetsliv under distansarbete. 

Bearbetning av forskningsöversikt har skett tematiskt där vi urskiljer områden av intresse. 

Främst handlar det om; Könsskillnad, positiva och negativa effekter, Varför konflikt; 

prioriteringar och jonglering av roller. 

Sökord: work-family conflict, work at home, telecommuting, work-life balance, role conflict. 

Forskningsöversiktens urval av 16 studier innehåller en icke publicerad studie: (Lyttelton et 

al.,2020), Lyttelton är inte ännu publicerad men vi anser att den är relevant framförallt utifrån 

bakgrunden att studien är utförd under covid-19 pandemin och återspeglar en bild av vad 

framtida studier kan komma fram till. 

2.1 Distansarbetets positiva och negativa effekter 

Diskussion kring distansarbete tenderar att uppmärksamma positiva effekter utifrån bland 

annat ökad produktivitet hos arbetarna. Däremot tycks tidigare forskning poängterar bristen i 

bevis på att det faktiskt är positivt (Lyttelton et al.,2020; Lippe et al., 2018). 

Tidigare forskning belyser både positiva och negativa effekter av distansarbete. Anställda 

värdesätter flexibilitet och kontroll, det vill säga möjligheten att bestämma över sitt schema 

och därmed kunna arbeta hemifrån (Lyttelton et al.,2020; Lippe et al., 2018). Detta är 

framförallt högt värderat hos kvinnor med yngre barn som till och med är villiga att gå ner i 

lön för utbyte av flexibilitet (Lyttelton et al., 2020). Vidare finns det positiva aspekter i form 

av reducerad trötthet. Song & Gao (2019:12) menar att individer som distansarbetar har mer 

energi under veckodagar, bland annat som följd av att slippa pendla till jobbet. Trots att det 

utifrån vissa aspekter anses positivt med distansarbete belyser tidigare forskning i större 
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utsträckning en negativ bild av distansarbete. Distansarbete leder generellt till minskad balans 

mellan arbets- och privatliv. Dessa negativa konsekvenser påverkar i sin tur män och kvinnor 

olika (Lyttelton et al., 2020; Collins et al., 2020; Hennekam et al.,2020; Guy et al., 2020; 

Lippe et al., 2018;Noonan & Glass, 2012;Kim, Henly, Golden, & Lambert, 2019). Under 

distansarbete visar kvinnor en högre frekvens av ohälsa där bland annat depression, ångest 

och ensamhet varit mer påtagligt än för män (Lyttelton et al.,2020; Lippe et al., 2018). Det 

verkar även som att kvinnor som arbetar på distans försämrar arbetskvalitén (Lyttelton et 

al.,2020). Lippe et al., (2018:388) argumenterar att detta beror på arbetsplatsens kultur samt 

vilket stöd kvinnan har. Den ideala arbetsplatsen där arbetsmoral prioriteras ökar sålunda 

konflikten mellan privat- och arbetsliv vid distansarbete för båda könen. Författarna menar att 

kvinnor har ett större behov av stöd från sin arbetsorganisation än män. Vidare hanterar 

kvinnor situationen bättre med stöd från distansarbetande kvinnliga kollegor.  

2.2 Normer 

Tidigare forskning framförallt i relation till distansarbete under pandemin belyser potentiella 

negativa konsekvenser för framtiden. Tidigare forskning lyfter frågan om huruvida 

könsnormer i hemmet kommer förstärkas som följd av distansarbetet (Lyttelton et al., 2020; 

Collins et al.,2020; Hennekam et al.,2020). Samhällsnormer kring könsroller innebär att män 

ska prioritera och spendera mer tid till arbete medan kvinnor ska prioritera familj (Collins et 

al., 2020; Hennekam et al., 2020; Lippe et al.,2018). Forskarna Flood & Gråsjö (1997) 

presenterar hur tidsanvändning fördelas mellan könen. Resultat visar att könsfördelningen av 

hushållsarbete har historiskt minskat som resultat av att kvinnor spenderar mindre tid med 

detta. Flood & Gråsjö (1997) poängterar dock att kvinnor fortfarande spenderar betydligt mer 

tid på hushållsarbete än män. 

 

Samtliga studier som undersöktes gav tydliga indikationer på varför distansarbete och dess 

konsekvenser uppstår samt hur de skiljer sig mellan könen. Kvinnor utför generellt betydligt 

mer hushållsarbete och barn-omvårdnadsarbete än vad män gör (Lyttelton et al.,2020; Guy et 

al.,2020; Lippe et al.,2018). Detta beror rimligast på hur fördelningen ser ut i hushållet. 

Lyttelton et al., (2020) presenterar resultat som visar att 82% av mödrar med barn under 12 år 

anses sig själva ha störst ansvar för hushållsarbete. Samtidigt anser 70% av mödrar med barn 

under 12 ha störst ansvar för omvårdnad. Vidare är det även rimligt att resultat som detta 

beror på vilket land det är utfört i. Kurowska, A. (2018) utförde en studie där svenska hushåll 
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jämfördes med polska hushåll med en frågeställning om betydelsen av landets norm i relation 

till konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Sverige och Polens skiljer sig markant med 

åtskilda normer framförallt i relation till fördelning av icke betalt jobb (hushållsarbete och 

barnomsorg). Sverige är känt för jämställdhet där ansvarsfördelning mellan män och kvinnor 

uppmuntras vara jämn. Polen å andra sidan representerar en mer traditionell syn där kvinnor 

anses har det primära ansvaret. Resultat visar att balansen mellan arbetsliv och privatliv 

försvåras hos både män och kvinnor i Sverige men endast hos kvinnor i polen (Kurowska, A. 

2018). Polska män kan sålunda fly undan ansvaret och rationalisera detta utifrån 

förväntningar baserat på landets normer. Svenska föräldrar å andra sidan delar samma 

förväntningar som enligt (Kurowska, A. 2018) visar att distansarbete medför negativa 

effekter på balansen mellan privatliv och arbetsliv. 

Vidare kommer kvinnors tid, oavsett om det är fritid eller arbetstid bli avbrutet av barnen i 

större utsträckning än män. Ett flertal studier belyser detta med förklaring att mödrar ses som 

den primära vårdnadshavaren för barnet. Det handlar alltså om att barnet kommer ”störa” 

mamma mer än pappa (Lyttelton et al.,2020; Collins et al.,2020). 

2.2.1 Prioritering  

Könsrollerna som tidigare nämnt kan förstärkas som följd av flexibel arbetstid. Kvinnor har 

en tendens att prioritera intjänad tid till hushållsarbete och omvårdnad medan män å andra 

sidan tenderar att investera tiden på arbete och fritid (Lyttelton et al.,2020; Collins et 

al.,2020; Lippe et al., 2018). Forskning under pandemin visar att kvinnor har minskat 

arbetstid med upp till fem gånger mer än vad männen gjort. Detta är en konsekvens av att 

kvinnor förväntas (norm) utföra mer hushållsarbete och omvårdnadsarbete, vilket tenderar att 

bli verklighet. Kort och gott poängterar undersökningens resultat en utökad ojämlikhet mellan 

män och kvinnors arbetstid under pandemin (Collins et al., 2020). Som tidigare studier 

belyser förklaras detta rimligast med normer som i sin tur påverkar kvinnor och mäns olika 

prioriteringar (Guy et al.,2020). Även Hennekam et al., (2020) håller med om detta men visar 

också att olika ”hanteringsstrategier” framkommit under pandemin. Vissa kvinnor tycks ta 

avstånd från könsnormerna medan andra inte gör detta vilket kan leda till sämre välmående. 

Författarna förklarar detta utifrån pandemins okända område som inneburit 

aktörers ”improviserande självstyrning”. Exempelvis kan normer förlora signifikansen hos 

aktörer som istället skapar en egen innebörd utifrån bland annat reflektion och improvisation 

(s.13). 
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Trots att kvinnor tycks påverkas mer visar även tidigare forskning att både män och kvinnor 

spenderar betydligt mer tid på barnens omvårdnad vid distansarbete (Lyttelton et al.,2020; 

Collins et al.,2020; Flood & Gråsjö (1997). Att tid till barn ökad beror som Flood & Gråsjö 

(1997) poängterar på barnens ålder. Detta är framförallt påtagligt hos kvinnor med barn i de 

yngsta åldrarna. Att barnen får större utrymme under distansarbete menar Lyttelton et al., 

(2020) är något som värderas högt av föräldrar. Samtidigt presenterar studien att detsamma 

inte gäller för hushållsarbete då detta tenderar att minskas. 

Även statistik från Office for National Statistics (Payne, 2020) visar att föräldrar i 

Storbritannien som distansarbetar på grund av karantän under pandemin tenderar att utföra 

sitt arbete på kvällar i högre utsträckning än tidigare. Detta förklaras genom att föräldrarna 

prioriterar att ta hand om barnen under eftermiddagarna. Statistiken visar också att kvinnor 

spenderar mer tid på obetalda sysslor i hemmet än män. 

2.2.2 Jonglering 

Även högst relevant för vår studie belyser tidigare forskning rollkonflikter i termer av multi-

tasking av arbetets och familjens ansvar. En förklaring till försämrad livskvalité hos kvinnor 

som arbetar på distans är sålunda konflikten att upprätthålla arbetsrollen och mammarollen 

samtidigt (Lyttelton et al., 2020; Hennekam et al., 2020; Guy et al., 2020). Denna jonglering 

av olika roller försvårar distansarbete för både män och kvinnor (Lippe et al., 2018). Däremot 

presenterar Lyttelton et al., (2020) resultat som visar att kvinnor avbryts och tvingas till 

multitasking åtta gånger mer än vad män gör. Som tidigare nämnt handlar det om att dels stör 

barnen mamma oftare dels har mammor ett större ansvar vid hushållsarbete. 

Forskningsöversikten gav även insikt i arbets- och privatlivets olika domäner som framförallt 

är utav intresse för denna studie. Tidigare forskning förklarar avsaknaden av tydliga gränser 

mellan arbete och familj vilket kan tolkas som att domänerna får ”tävla” med varandra 

(Lyttelton et al., 2020; Lippe et al., 2018). Aktören får sålunda utifrån egna prioriteringar 

hantera kraven på vad som måste göras. Studier visar även att distansarbete kräver utökad 

självkontroll vilket aktörer tenderar att misslyckas med således arbetar mer. Det vill säga, 

konflikt mellan arbets- och privatliv uppstår (Lippe et al., 2018). Distansarbetarnas jonglering 

av roller tillsammans med vardagens prioriteringar kan sålunda skapa rollkonflikt. 

2.3 Rollkonflikt 

Tidigare forskning har använts för att få en tydlig definition av vad rollkonflikt innebär. 
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(Gordon et al, 2012) beskriver individens begränsade resurser i form av tid och energi för att 

vidare ställa detta i kontrast till hypotesen ”competing demands hypothesis”. I likhet med 

rollkonfliktens problematik handlar det om att kraven från individens olika roller tävlar mot 

varandra. Detta kan vidare leda till rollkonflikt där individer upplever utmattning, 

överbelastning och spänning som följd av rollernas krav på individen. Med andra ord, 

rollkonflikt uppstår då rollernas krav på individen är större än den befogade tiden individen 

har. Alltså individens arbetarroll påverkas av omvårdnasrollen eller vice versa (Gordon et al, 

2012). Denna beskrivning stämmer överens med en undersökning från Grönlund & Öun 

(2020) som även menar att ju fler roller en individ måste upprätthålla, desto större krav på 

både prioriteringar men även samarbete med medaktörer (som exempelvis partner). 

Forskarna poängterar att flera roller minskar möjligheterna att leva upp till förväntningarna 

vilket kan skapa rollkonflikt. Samtidigt presenterar Grönlund & Öun, (2020) litteraturöversikt 

som visar att multipla roller korrelerar med stressrelaterade konflikter presenteras även 

positiva effekter. Känslan av att vara efterfrågan inom olika kontexter kan skapa en känsla av 

att vara behövd och därmed öka individens självkänsla samt skapa en känsla av trygghet.  

Utifrån beskrivningen av rollkonflikt kan vi föreställa oss att småbarnsföräldrars balans 

mellan dels arbetet, dels föräldraskap och partnerskap försvåras. Småbarnsföräldrar har 

tydliga ansvarsområden och krav vilket vi tror kan bli problematiskt som följd av 

distansarbete. (Gordon et al, 2012) menar att en konsekvens av rollkonflikt är att ”offra” 

ansvar och skyldigheter från en roll för att utföra den andra, något författarna beskriver 

som ”tradeoffs” (s.5). Forskningsöversikten tycks visa att i relation till distansarbete är det 

prioriteringar som avgör vilken roll som får störst utrymme. Vilket i sin tur kommer tas olika 

uttryck för män och kvinnor. 

2.4 Stress 

Utifrån ovan beskrivning är det relevant att inkludera forskning om stress och ohälsa som en 

rimlig konsekvens av rollkonflikt. Song & Gao (2019) undersöker distansarbetets relation till 

stress. Författarna sammanställer data från 2010, 2012 och 2013 gällande 

enkätundersökningar i USA angående subjektivt välmående av distansarbete. Författarna 

menar att data från dessa undersökningar visar att distansarbete har en negativ inverkan på 

mående och ökar nivån av stress Song & Gao (2019:12). Gällande kön och stress i relation 

till distansarbete visar data från den sammanställda forskningen att både män och kvinnor 

påverkades negativt. Författarna menar att vissa mätmetoder indikerar att kvinnor påverkas 
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mer negativt än män av distansarbete medan andra mätmetoder ej lyckades hitta detta 

samband (Song & Gao, 2019:12). 

Författarna Mann & Holdsworth (2003) jämförde distansarbetande anställda med 

kontorsarbetande anställda för att undersöka den psykologiska inverkan distansarbete har. 

Detta gick till genom att sammanställa resultatet av en kvalitativ intervjustudie och en 

kvantitativ enkätundersökning. Den kvalitativa studien visade i kontrast till Song & Gao 

(2019) att stressen hos distansarbetande var aningen lägre än de som arbetade på kontor, dock 

så mådde distansarbetande genomsnittligt sämre (Mann & Holdsworth, 2003:200). Den 

kvantitativa studien visade tvärt emot den kvalitativa studien på ökad stress bland 

distansarbetande anställda jämfört med kontorsarbetande anställda (Mann & Holdsworth, 

2003:206ff). 

Även om det är ett begränsat antal studier som undersöker relationen av välmående och stress 

relaterat till distansarbete så pekar data på att välmående försämras. Stressen verkar generellt 

sätt vara högre bland personer som distansarbetar jämfört med individer som arbetar på 

kontor. (Song & Gao, 2019; Mann & Holdsworth, 2003). 

2.5 Förutsättningar    

En svensk studie utfördes 2018 av författarna Jostell & Hemlin där de presenterar hur 

distansarbete på oregelbundna tider påverkar konflikt mellan arbetsliv och privatliv. 

Författarna till denna studie menar på att effekterna av distansarbete inte nödvändigtvis är så 

negativa som tidigare forskning föreslår. Studien indikerar snarare att effekten av 

distansarbete på konflikten mellan arbets- och privatliv avgörs av vilka gränser 

distansarbetande förhåller sig efter. Nyckeln till att lyckas med distansarbete blir därmed att 

inte låta de båda domänerna arbete och familjeliv störa varandra utan tydligt dela upp dem 

mellan när det är arbetstid och när det är familjetid och inte blanda dessa. Studien fann inte 

några bevis för att konflikten mellan privatliv och arbetsliv ökade av distansarbete på 

oregelbundna tider. Urvalet bestod av arbetare med möjlighet till att distansarbeta.I relation 

till vår studien skiljer sig urvalet då ingen av våra informanter hade någon omfattande 

erfarenhet av distansarbete. Vi fann dock att resultatet i denna studie liknar resultatet från vår 

studie, distansarbete tycks inte öka konflikten mellan arbetsliv och privatliv. Det finns flera 

faktorer till detta. Hill et al (2001) undersöker och jämför konflikt mellan arbetsliv och 

privatlivets utifrån arbetsplatsens flexibilitet. Resultat indikerar att flexibelt arbete korrelerar 

med positiv balans mellan privatliv och arbetsliv. I jämförelse visar traditionella arbetsplatser 
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en korrelation med negativ balans. Arbetare som kan (i viss mån) bestämma över arbetstid 

och arbetsplats visar positiva personliga effekter såväl som för familj och arbetet (Hill,E., et 

al 2001). Resultaten betyder att arbetets flexibilitet underlättar balansen mellan arbete och 

familj. Forskarna menar att detta minimerar stress hos arbetare då det i större utsträckning 

klarar av förväntningar från arbete och familj (Hill,E., et al 2001). Ett flertal studier belyser 

liknande resonemang vilket kort och gott handlar om förutsättningar från arbetet där bland 

(Golden, Veiga, & Simsek, 2006). Detta resonemang stämmer överens med våran där 

flexibilitet tycks medföra positiva effekter framförallt utifrån balansen mellan privatliv och 

arbetsliv. 

2.6 Osäkra resultat 

Något som uppmärksammats vid utförande forskningsöversikt är att resultaten från studierna 

tycks vara splittrade. Det är även ett flertal studier som belyser en brist på bevis att 

distansarbete minimera balansen mellan arbets- och familjeliv (Lyttelton et al., 2020; Lippe et 

al.,2018). Snarare tycks det vara helt tvärtom (Lippe et al., 2018). Som presenterat kan vi 

generellt sammanfatta att distansarbete har en negativ effekt som framförallt påverkar 

kvinnor mer. Däremot poängterar majoriteten av studierna en brist i tidigare forskning såväl 

som icke övertygande resultat. Lyttelton et al., (2020) menar att barnomvårdnad är mer jämnt 

fördelat hos distansarbetare. Studien poängterar även att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan välmående hos kvinnor och män under distansarbete. Vidare menar 

författarna att det är osäker varför distansarbete leder till både ojämn tidsfördelning och 

försämrad välmående mellan män och kvinnor. Detta uppmärksammas även av Lippe et al., 

(2018) som menar det är osäkert över vad som faktiskt händer vid konflikt mellan arbets- och 

privatliv. Författarna rekommenderar att vidare studera sysslor som tycks leda till ökad 

konflikt då det utförs i hemmet kontra arbetsplats.Det vill säga, noggrant undersöka vilket 

och vad i “arbetet” som har en negativ påverkan. Vidare menar Lyttelton et al., (2020) att 

hushållets förhandlingsdynamik kan nyansera bilden till vidare studier.   

Trots att studierna visar en viss osäkerheten är det tydlig att det finns en negativ effekt av 

distansarbete. Detta är framförallt viktigt under pandemin som Lyttelton et al., (2020) 

presenterar att utökad ojämlikhet mellan könen kan uppstå. Detta framförallt som följd av 

distansundervisning för barnen. Vilket gör att de befinner sig hemma och skapar ytterligare 

ansvar som ska fördelas. Vidare poängterar även studier att det explicit påverkar föräldrar 

med barn i det yngsta åldrarna. Därmed kommer vår studie undersöka småbarnsföräldrar 
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samt utforska och nyansera den redan befintliga kunskapen om konflikt mellan arbets- och 

privatliv i relation till distansarbete under pandemin. 

3 Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis 

presenteras Erving Goffmans Dramaturgiska perspektiv. Därefter beskrivs Jürgen Habermas 

teorier angående kommunikativt handlande samt kompletterande teorier från Svensson 

(1992), Dahrendorf (1971). Val av teoretisk utgångspunkt grundas utifrån flera aspekter. 

Habermas och Goffman var pionjärer inom sociologi och har blivit klassiker genom åren, 

vilket talar för att teorierna är av hög kvalité. Kombinationen av dessa två klassiker är 

relevanta för studiens syfte och frågeställning. Fenomenet som undersöks fångar både ett 

mikro och makroperspektiv. Det vill säga hur roller inom privatlivet och arbetslivet påverkas 

som följd av distansarbete under den rådande pandemin. Det handlar sålunda om ett större 

samhällsproblem där Habermas strukturella och övergripande teorier kompletterar Goffmans 

mikrosociologiska perspektiv. Således fördjupas den sociologiska beskrivningen och 

förståelsen av distansarbete under pandemin. 

3.1 Dramaturgiska perspektivet, roller 

Ervin Goffman använde teatern som metafor för det sociala samspelet människor emellan i 

sin bok ”Jaget och maskerna” (Presentation of Self in Everyday Life). Goffman menar att 

varje social situation kan metaforisk förstås utifrån termer lånade av teaterns värld. Det vill 

säga i teater finns det en skådespelare som står på en scen framför åskådare. Skådespelaren 

förmedlar en roll i likhet med det sociala samspelet där individer i samhället projicera roller 

gentemot sina åskådare. Det vill säga där social interaktion sker eller observeras.  

Goffman menar att olika roller i samhället är givna utifrån bland annat en uppsättning allmänt 

kända förväntningar. En roll eller situation kan på så sätt uppfattas som typisk där aktörer 

känner till vad medaktörer förväntar av en. Utifrån dessa förväntningar kan aktören 

kontrollera vilka uttryck som skickas ut genom att projicera rollen utifrån dessa. Goffman 

benämner detta för intrycksstyrning vilket är väsentligt för en lyckad social interaktion 

(Goffman,1959:183f). Observatörer och medaktörer tolkar rollens framträdande (intryck) 

utifrån bland annat aktörens fasad. ”fasaden är alltså den expressiva utrustningen av 

standardtyper som avsiktligt eller omedvetet används av individen under hans framträdande” 

(Goffman,1959:28f). Det handlar kort och gott om att tolka situationen. Att tolka situationen 
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är grundläggande för att kunna definiera den, sålunda skapa mening av andra människors 

uttryck. Enligt Gottzén & Lögdlund (2014) menar Goffman (1959) att omgivningen är 

meningsfull där aktörer konstant tolkar intryck i form av att identifiera tecken som en riktlinje 

för vad som förväntas i olika situationer. Det vill säga aktörer “läser av” andra individers 

klädsel, tonfall, gester och mera, samt omgivningens scen och utifrån detta bildar en 

uppfattning av den typiska situationen och därmed agerar utifrån detta (Gottzén & Lögdlund, 

2014:176). 

Roller i samhället kan vara exempelvis rollen som pappa, rollen som bror eller rollen som 

kollega. Beroende på situation kliver individerna in i en roll och framför sig på det sätt som 

förväntas av dem. Goffmans dramaturgiska perspektiv beskriver hur en roll som exempelvis 

partner gestaltas genom förväntningar och regler kring hur en partner bör agera. I 

framförandet av en roll förhåller sig aktören till förväntningar på rollen och därefter 

interagerar i linje med detta. Detta sker i ett första steg genom tolkning av den situation som 

aktören ingår i. Att förstå hur en ska agera i en viss situation, det vill säga vilken roll en 

ska ”ta på sig” beror sålunda på vad som accepteras och förväntas i den social interaktion 

aktören ingår i. Med andra ord kontexten där den sociala interaktionen sker. Detta kan 

tämligen uttrycks olika beroende på situation. Exempelvis kan en partner förväntas bete sig 

annorlunda i en situation där den träffas sin partners kompisar kontra föräldrar. Det handlar 

alltså om aktörens definition av situation som vidare styr hur denne ska uppföra sig. 

(Goffman,1959:11ff, 182, 207). 

Rollinnehavaren iscensätter sitt framträdande i linje med förväntningar i syfte att lyckas med 

den sociala interaktionen. Arbetsintervjun är en typisk situation där framträdandet blir tydligt. 

Dessa två roller, rekryterare och arbetssökande är typisk och tämligen förutsägbara. 

Rekryteraren känner till rollen som arbetssökande och förväntar sig ett visst uppträdande. 

Uppträdandet kan exempelvis handla om att visa kunskap om jobbet, förmedla en viss attityd 

som ”gillar arbeta i grupp” eller ”klarar av fler bollar i luften” och så vidare. Rekryteraren 

känner även till sin egen roll i interaktionen och framträder i linje med vad den arbetssökande 

och chefer förväntar. På samma sätt känner den arbetssökande till rollen som rekryterare och 

kommer förhålla sitt uppträdande i vad rekryteraren förväntar av arbetssökande. Med andra 

ord, den arbetssökande känner även till rollen som arbetssökande. Kort och gott kommer den 

arbetssökande iscensätta sin roll utifrån rekryterarens perspektiv (Goffman,1959:17). 
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När en aktör iscensätter en roll förväntas åskådarna ta till sig och tro på framträdandet. 

Exempelvis måste en HR-konsult projicera sin HR roll så att kunder tar till sig och tror på de 

kunskaper och färdigheter konsulten besitter. Även i de situationer där konsulten inte besitter 

kunskaperna måste rollen framföras. I dessa situationer riskerar konsulten att ”tappa ansiktet” 

i ett försök att iscensätta en roll som kan ifrågasättas (Goffman, 1959:62). Att tappa ansiktet 

är med andra ord att skämmas exempelvis som följd av att avslöjas som okunnig. 

Som tidigare nämnt är fasaden väsentlig för en lyckad interaktion. Det handlar kort och gott 

om framträdandets bakomliggande intryck som antingen medvetet eller omedvetet förmedlas 

till observatörerna. Detta får ett speciellt inflytande för observatörer således står till grund för 

definition av situation såväl som framträdandet i sig (Goffman,1959:28ff). Fasaden kan 

vidare delas upp i fler delar. Exempelvis finns en fast fasad vilket Goffman benämner för (the 

setting) det vill säga intryck som kommer från scenen där den social interaktionen sker. Det 

kan exempelvis handlar det om möbler, planlösning, kontor och så vidare. Med andra ord 

scenens rekvisita styr och hjälper individen att tolka den situation de befinner sig i för att 

därefter iscensätta sin roll. 

Den personliga fasaden refereras till detaljer som hör till den expressiva utrustningen för 

aktörens framträdande av sin roll. Detta handlar mer om aktörens ålder, kön, manér, det vill 

säga intryck som kommer från individens utseende och sätt att framföra sig på (Goffman, 

1959:28ff). Aktörer är inte alltid ensamma i sin roll. Goffman beskriver hur två eller fler 

individer kan ingå i så kallade ”Team” där aktörerna samarbetar för att projicera en bild av 

gruppen. Exempelvis På ett sjukhus kan sjukhusets personal ses som en grupp som bildar ett 

team. Läkare, sjuksköterskor och medarbetare arbetar tillsammans för att skapa ett intryck. På 

sjukhuset måste det vara ordning och reda och personalen förväntas agera lugnt samt 

behärskat kunskap som förmedlas professionellt till sina patienter. (Goffman,1959:77). 

Rollen en individ tar på sig är som tidigare nämnt situationsbunden. Rollens framträdande 

sker på vad Goffman beskriver som den främre regionen. Om vi återgår till läkare exemplet, 

på sjukhuset kan den främre regionen ses som de operationssalar, korridorer och rum som 

läkaren rör sig i och interagerar med patienter och andra observatörer. Aktören spelar sin roll 

i den främre regionen men förbereder rollen i den bakre regionen. Vad Goffman menar med 

bakre region är de platser där aktören kan ta paus från sitt roll framträdande och förbereda 

nästa ”uppträdande”. På sjukhuset kan det ses som att läkarens bakre region är dennes kontor 
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där hen inte konstant behöver projicera de rollförväntningar som situationen annars kräver av 

denne (Goffman, 1959:106ff). 

I fördjupning av Goffmans rollperspektiv beskriver Svensson (1992) problematiken då 

aktören har svårigheter eller inte lyckas uppfylla förväntningarna på rollen som bör 

iscensättas (Svensson, 1992:83ff). Goffmans är en av pionjärerna inom rollteorin och 

symbolisk interaktionism. Däremot har han många efterföljare som i likhet med honom 

belyser rollteorier. Svensson (1992:80) menar att aktörens iscensättning av roller grundas 

utifrån gemensamma värderingar och normer som ingår i samhällets sociala system. Dessa 

sociala system ingår i aktörens socialisationsprocess där vi tar del av befintliga normer och 

värderingar. Med andra ord är det via sociala system, via aktörens uppfostran, samt senare liv 

som värderingar och normer internaliseras och vidare styr hur aktören uppför sig.  Svensson 

(1992:78ff) benämner detta för värdegemenskap vilket sålunda innebär specifika 

förväntningar på roller vilket i sin tur förstärker och stabiliserar det sociala system där rollen 

befinner sig. En roll innehar även förväntningar som kan rangordnas, det vill säga prioriteras 

utifrån överordnade mål och värden. Hur det rangordnas grundas alltså i de sociala systemen 

som aktören ingår i, med andra ord vilken roll som ska iscensättas (Svensson, 1992). 

Förväntningar är framförallt viktigt inom rollteorier. Inom den strukturella rollteorin som 

exempelvis Habermas (1985) beskriver ingår samhället i ett system. En aktör som ingår i ett 

system har en funktionell uppgift att uppfylla således beteendeförvätning på aktören. I ett 

förtydligande kan vi tänka oss rollen som distansarbetare under pandemin. Rollen ingår i ett 

system som följd av en strategisk åtgärd för att minska smittspridningen av Covid-19. Vidare 

kan vi specificera rollen som distansarbetande hr-konsult. Det övergripande förväntningarna 

av rollen hos arbetare är tämligen lika. Det vill säga hur rollen bör iscensättas, arbetsuppgifter 

och skyldigheter till företaget under distansarbete. Trots att rollens innebörd är lika kan den 

iscensättas och utföras olika beroende på kontexten och situationen aktören befinner sig i. 

Här spelar förväntningar en väsentlig roll då aktören befinner sig i en miljö där andra 

förväntningar kan krocka och försvåra rollen. 

 

Sociologen Dahrendorf (1971) benämner tre olika varianter av förväntningar inom strukturell 

rollteori. Det handlar om tvångsförväntningar, pliktförvätningar samt kanförväntningar. 

Tvångsförväntningar handlar kort och gott om mer reglerade förväntningar inom samhällets 

system i form av juridiska förordningar och lagar. Om aktören bryter mot dessa 
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rollförväntningar kan det leda till bestraffning som exempelvis böter. Pliktförväntningar 

handlar å andra sidan om förväntningar utifrån samhällets normer och värderingar. Skulle 

aktören bortse från dessa kan det förekomma sociala bestraffningar i form av utfrysning eller 

vad Goffman (1959) benämner för att aktören tappar ansiktet. I dagens samtid kan social 

distansering vara ett exempel på pliktförväntningar. Kanförväntningar skiljer sig från andra 

förväntningar då detta handlar mer om handlingar som utförs utöver det som förväntas. Det 

handlar alltså om handlingar som utförs utöver förväntningarna på aktörens roll. 

Förväntningarna kommer alltså inte utifrån utan snarare från aktören själv exempelvis i syfte 

att utföra något bättre. Detta kan i sin tur leda till positiva sanktioner för rollinnehavaren 

(Dahrendorf, 1971:52-65). 

Rollkonflikter som vi tar upp i tidigare forskning handlar om svårigheter då kraven från två 

roller krockar. Svensson (1992:83ff) menar att detta är beteendeförvätningar på aktören vilket 

inte nödvändigtvis behöver vara uppenbara. Förväntningar ser olika ut beroende på roll men 

även beroende på kontexten och situationen aktören befinner sig i. Svensson (1992:83ff) 

särskiljer mellan flera olika förväntningar där han poängterar två olika kategorier, 

Intrarollkonflikt och interrollkonflikt. Den första kategorien interrollkonflikter handlar om 

den mer vanliga där konflikt mellan olika roller uppstår, exempelvis pappa och arbetare vid 

distansarbete. Intrarollkonflikter å andra sidan handlar om när det blir konflikt inom en och 

samma roll. Det vill säga rollen som aktören iscensätter innehåller motstridiga krav vilket 

försvårar framförandet.  

3.2 Habermas 

Sociologen Jürgen Habermas kan vidare användas för att förklara hur sammanflätandet 

mellan arbets- och privatliv försvårar dagens samtid. Erving Goffman och Habermas 

kompletterar varandra väl där Habermas likt Goffman beskriver den sociala interaktionen 

utifrån ett rationellt perspektiv. Habermas bidrar även med ett systematiskt perspektiv vilket 

kan fördjupa förståelsen för samtiden. Beskrivning av Habermas (1985) teorier baseras på 

dels en kritisk analys av Baxter, H. (1987) samt McCarthy, T (1987) översättning av 

Habermas (1959) originaltext: “Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2: Zur Kritik 

der funktionalistischen” Översättning: “The theory of communicative action, Volume 2: 

Lifeworld and system: A critique of functionalist reason”. 

Habermas (1985) menar att samhället kan övergripande delas in i två världar. Dessa världar 

kallar han för livsvärld och systemvärld. Habermas (1985) använder livsvärld för att belysa 
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kommunikativa handlingar inom samhället. Dessa handlingar sker inom en social kontext 

vilket benämns för livsvärlden. Livsvärlden kan ses som en horisont inombords som används 

för att realisera handlingar eller projekt i livet. Habermas (1985) menar att livsvärlden 

innehåller bakgrundsinformation som oftast tas för givet. Detta förgivettagande i sin tur 

handlar om information i form av en ”strukturell helhetsbild” som endast blir synlig då den 

problematiseras. Det vill säga då det som tas för givet inte är givet (Baxter, H. 1987:46). 

Habermas (1985) beskriver detta i relation till ”stock of knowledge” det vill säga information 

som finns i samhället baserat på bland annat samhällets kultur. I likhet med Goffman (1959) 

belyser även Habermas (1985) vikten av aktörers definition av situation (Baxter, H. 1987). 

Medan Goffman (1959) lägger tonvikt på aktörens tolkningar som vidare definierar 

situationen har Habermas (1985) en mer strukturell syn. Livsvärldens ”stock of knowledge” 

är en förutsättning för kommunikativt handlande där aktörer försöker realisera sina mål. 

Handlandet kommer i sin tur baseras på definition av situation där handlingens mål 

synkroniseras utifrån detta (Baxter, H. 1987:46). Livsvärlden består utav tre strukturella 

komponenter vilket ligger till grund för aktörens kommunikativa handlande. Det handlar 

sålunda om kulturen som formar aktörers värderingar. Samhället, det vill säga samhällets 

institutioner. Sist benämner Habermas “structure of personality”, detta handlar exempelvis 

om aktörens kompetens i form av språk och handling. Habermas (1985) förtydligar detta med 

kapitalistiska samhället där personligheten exempelvis kräver kompetens i matematiska 

uträkningar (Baxter, H.1987). Habermas (1985) betonar betydelsen av livsvärldens 

komponenter som står till grund för sociala handlingar. Samtidigt som social handling 

baseras utifrån kultur, samhälle och personligheten är social handling också något som 

reproduceras via just handlingar. Habermas (1985) beskriver detta som handlingens cirkel. 

Kort och gott utförs aktören en handling utifrån tradition, handling kan beskrivas som en 

cirkulär process där en aktör är både initiativtagande samt ansvarig för handling. Detta är i sin 

tur är en produkt av den traditionella bakgrund aktören tillhör samt det aktören lärt sig och 

den socialisation aktören internaliserat (Baxter, H. 1987:33ff). 

Livsvärlden står till grund för aktörens socialisation in i samhället där strukturer skapas och 

återskapas genom sociala interaktion med exempelvis familj och vänner. Habermas likt 

Goffmans belyser även vikten av ett lyckat framträdande. Medan Goffman (1959) lägger 

tonvikt på att iscensätta rätt förväntningar för rollen således ett lyckat framträdande menar 

Habermas (1985) att det handlar om samförstånd. Även samförståndet baseras på livsvärlden 

komponenter där tolkning av kulturen (stock of knowledge) är en förutsättning för att nå 
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gemensam förståelse. Samhället, där social ordning inom olika grupper finns och förutsätter 

gemenskap och förstånd. Personligheten som kort och gott är förutsättningen som leder till 

samförstånd genom språk och handling. Med andra ord har samförstånd tre aspekter vilket 

aktören kan ta till sig, väga och argumentera genom dessa komponenter av livsvärlden för att 

uppnå sina mål (Baxter, H.1987:47). Att uppnå samförstånd ingår i vad Habermas menar med 

rationellt handlande. Detta kan relateras till vår studie där småbarnsföräldrar som försöker 

balansera arbetsliv och privatliv måste uppnå samförstånd med dels arbetsgivare, dels 

familjen. Småbarnsföräldrar måste alltså uppnå samförstånd med både arbetslivet och 

privatlivet för att på ett rationellt sätt kunna balansera dessa roller. Detta kommer vidare 

fördjupas i uppsatsens analys. 

Vidare beskriver Habermas (1985) normativ rationalitet vilket kort och gott handlar om att 

kommunicera utifrån befintliga normer. I relation till denna studie samt forskningsöversiktens 

resultat är det i ett första steg rimligt att korrelera normativ rationalitet med könsnormer. Att 

kvinnor exempelvis tar större ansvar för hushållsarbete än män innebär att handla utifrån vad 

som förväntas såldes en rationell handling. Detta exempel kan vidare uttryckas utifrån den 

expressiva rationaliteten. Här handlar det istället om att förmedla en uppriktig bild av sig 

själv. Med andra ord, det kommunikativa handlandet är rationellt i det avseende individen 

projekterar en sann bild av sig själv. Habermas menar dessa aspekter av den kommunikativa 

rationaliteten fungerar som krav för en lyckad interaktion. Saknas en utav aspekterna 

misslyckas kommunikationen. En misslyckad kommunikation kan i sin tur vara ett tecken på 

systemets kolonisation (Gottzén & Lögdlund, 2014:213). 

Systemvärlden har växt fram allt eftersom samhället har rationaliserats. Systemvärlden i 

kontras till livsvärlden är opersonlig och består av administrativa och ekonomiska system. 

Dessa system drivs av makt och pengar. Byråkratier som Skatteverket, Försäkringskassan och 

skolan är exempel på institutioner som tillhör systemvärlden. Dessa system är samhället och 

människa i hög grad beroende av i det moderna samhället. Enligt Habermas så tenderar 

systemvärlden och dess rationalitet tränga in i livsvärlden, Habermas menar att systemvärlden 

koloniserar livsvärlden och börjar ta över den. (Gottzén & Lögdlund, 2014:216ff). Habermas 

menar att vardagen är den plats där vi måste agera efter livsvärldens logik, sålunda finna 

samförstånd och kommunicera. Det handlar om en kommunikativ rationalitet där aktörer kan 

presentera och argumentera och finna samförstånd (Habermas, 1985:121ff). Systemvärlden å 

andra sidan förhandlar utifrån ekonomisk rationalitet. Vid livsvärldens kolonisation suddas 
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behovet av samförstånd där handlingar istället motiveras utifrån ekonomisk rationalitet 

(Habermas, 1985:154ff). Det vill säga handlingar motiveras genom pengar och 

tillfredsställandet av behov. Ett flertal exempel kan användas för att illustrera systemvärldens 

logik i livsvärlden. Den ekonomiska rationaliteten kan exempelvis synliggöras då aktörer 

förhandlar och kalkylerar med privatlivets relationer “vad tjänar jag på detta?”. Vidare kan 

skolan kan användas som exempel, i skolan är syftet att lära. Kunskapen internaliseras av 

eleverna genom språket vilket är länken till gemensam förståelse. Detta påverkas dock av 

Systemvärlden i form av betygsystemet som tränger in och stör det ursprungliga målet, att nå 

kunskap. Istället för att nå kunskap i livsvärlden blir individernas mål att sträva efter rationell 

framgång i form av betyg (Habermas, J, 1985:113f). 

Hur Habermas kommer användas: 

Medan Habermas menar att systemvärlden koloniserar livsvärlden vilket kort och gott 

innebär att den kommunikativa rationaliteten underordnas av den ekonomiska logiken tycks 

distansarbetet snarare påtvinga en tvärtemot effekt. I och med att arbetet måste anpassas till 

hemmet är det rimligt att den ekonomiska logiken underordnas av den kommunikativa 

rationalitet. Detta sker då distansarbete (framförallt hos småbarnsföräldrar) ökar behoven av 

konsensus där kommunikation och samförstånd i privatlivet blir väsentligt. Arbetets 

sammanflätade med privatlivet innebär som presenterat utifrån Goffman (1959) att olika 

roller måste balanseras under vardagen. Vidare innebär dessa roller utifrån Habermas olika 

kommunikativa logiker. Livsvärldens logik faller innanför privatlivets roller, det vill säga 

behov av samförstånd med partner och barn. Arbetslivets roll förhandlar utifrån den 

ekonomiska rationaliteten, det vill säga systemvärld. I och med att arbetsrollen förflyttas till 

hemmet måste denna balanseras med privatlivet som “domineras” av livsvärldens logik. 

Utifrån denna bakgrund argumenterar vi och använder Habermas utifrån en annan synvinkel, 

det vill säga livsvärlden koloniserar systemvärlden där kommunikativ rationalitet blir 

väsentligt för att lyckas balansera privatliv och arbetsliv. 

4 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska val, urval och insamlingsmetod inklusive 

struktur av intervjuguide. Vidare följer en redovisning av arbetets kodningsprocess och 

tematisering. Avslutningsvis presenteras c-uppsatsens etiska övervägande, reliabilitet och 

validitet. 
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4.1 Kvalitativ Metod 

Denna studie kommer använda en kvalitativ metod då vi vill djupare utforska rollkonfliktens 

innebörd och konsekvenser hos småbarnsföräldrar. Genom att använda en kvalitativ 

forskning kommer vi kunna utforska studiens hur och varför frågeställning genom vad 

Bryman (2011:363) benämner för ”thick description”. Detta innebär att tillhandahålla och 

eftersträva detaljerad information om fenomenet som studeras. Vi kommer utföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer vilket gör det möjligt för informanten att utveckla och 

synliggöra nyanser av rollkonflikt genom exempelvis öppna intervjufrågor eller följdfrågor. 

Detta hade sålunda inte varit möjligt vid en kvantitativ forskningsmetod som oftast samlar 

information i form av en enkätundersökning där mätning står i fokus. (Bryman, 2011: 166, 

176, 361ff). 

Ett flertal faktorer motiverar studiens kvalitativa angreppssätt, framförallt det som beskrivs 

ovan men även studiens forskningsöversikt. Här framkommer det att både kvalitativ och 

kvantitativa metoder används för att belysa forskningsområdet. Lippe et al., (2018) föreslår 

att vidare kvalitativa studier bör utföras då det är otydligt vad det är som faktiskt leder till 

konflikt mellan privatliv och arbetsliv. Exempelvis menar författarna att detta kan göras 

genom att undersöka aktiviteter som ökar konflikt då det utförs i hemmet istället för på 

kontoret. Den kvalitativa metoden anser vi mest lämpad då vi vill grundligt undersöka 

fenomenet subjektiva innebörd hos småbarnsföräldrar och därmed få djup förståelse kring 

distansarbete och rollkonflikter. Metoden kommer även ge oss möjligheten att förstå hur 

informanterna själva ser på och reflekterar kring fenomenet (Bryman, 2011). 

4.2 Metodologiska utgångspunkter 

Denna studie är influerad av fenomenologi som är en filosofisk inriktning vilket kort och gott 

handlar om hur individer skapar mening i den samtid de befinner sig i (Bryman, 2011:32ff). 

Detta perspektiv är framförallt relevant i relation till studiens teoretiska ramverk. Goffman 

(1959) använder den symboliska interaktionismen för att bilda förståelse i hur aktörer 

interagerar i form av (metaforiskt) roller. Symbolisk interaktionism, hermeneutik och 

fenomenologi tillhör det tolkningsperspektiv som används för att belysa den subjektiva 

innebörden av sociala handlingar. Detta innebär att en fenomenologisk forskare kommer 

betrakta kunskap om verkligheten som en produkt av aktörernas subjektiva uppfattning av 

verkligheten (Bryman, 2011:32ff). I relation till denna studie är det alltså viktigt att betrakta 

informanternas perspektiv, position och uppfattning om dagens samtid. Det är således 
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studiens småbarnsföräldrars beskrivning och uppfattning av verkligheten som är utav 

intresse. Utifrån denna kunskap kan vi vidare bilda djupare förståelse i hur konflikter uppstår. 

Fenomenologi handlar alltså om att förstå handlingar utifrån den sociala världen aktören lever 

i. Något som är viktigt inom denna ståndpunkt är att forskaren själv ingår i samma värld. 

Utifrån Habermas beskrivning ingår vi (forskare) alltså i samma livsvärld som informanterna 

till studien. Att vi ingår inom samma livsvärld handlar om att vi som forskare är en del utav 

det vi studerar. Vi har sålunda en uppfattning av rollkonflikter från exempelvis erfarenhet, 

information och teori, men framförallt vår egen position i livsvärlden. Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström (2008,95ff) menar att den kunskap vi har kommer påverka den ”naturliga attityden” 

vi har till fenomenet. Inom fenomenologi försöker vi sålunda göra oss medvetna om denna 

för att sedan sätta detta inom parentes och förhålla oss neutralt och öppet till fenomenet som 

studeras. (Bryman, 2011:32ff, Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008:95-102, 111ff). 

Sammanfattningsvis kommer vår studie inspireras av den fenomenologiska attityden och 

använda denna som stöd vid analys av studiens material. Detta är främst begränsat till 

material som belyser informanternas personliga situationer. Det vill säga privatlivets krock 

med arbetslivet som presenteras i tema 3. Därmed är det viktigt att poängtera att vi inspireras 

av fenomenologi då vi även använder teorier för att vägleda tolkningar av material. Målet vid 

insamling och behandling av materialet handlar om att fånga en ”thick description” utav 

informanternas subjektiva uppfattning och förståelse av studiens syfte och frågeställning. 

Utöver detta kommer vi som forskare förhålla oss neutrala där vi i diskuterar och synliggör 

våra förutfattade meningar för att inte låta dessa påverka hur vi tolkar materialet. (se 

validitetavsnitt för strategi mot detta). Det handlar alltså om att vara medveten om sin egen 

livsvärld men framförallt försöka sätta sig in i informantens perspektiv (Bryman, 2011, 

Dahlberg & Nyström 2008). 

4.3 Material  

Insamling av material utfördes genom semi-strukturerade intervjuer. 10 informanter 

intervjuades där en intervju i snitt varade mellan 40–50 minuter. Eftersom denna studie 

eftersträvar en ”thick description” av informanternas subjektiva upplevelser ansågs semi-

strukturerade intervjuer som en bra insamlingsmetod. Anledningen är då semi-strukturerade 

intervjuer möjliggör frihet för informanten att tala fritt samtidigt som vi kan styra vilka 

områden och teman som diskuteras (Bryman, A, 2011:415ff). Det vill säga, genom öppna 

frågor har informanten friheten att belysa deras erfarenhet och personliga uppfattning av 
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distansarbete och rollkonflikt (Bryman, A, 2011:246ff). Utifrån bakgrunden att vi endast 

inspireras av fenomenologi har vi valt att prioritera den teoretiska referensramen vid 

insamling av materialet. Däremot utformas samtliga frågor av öppen karaktär (se bilaga 1) 

vilket lämnar utrymme för en fenomenologisk tolkning. Detta bidrog även till ett eget tema i 

studiens resultat (tema 3). Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en pilotstudie i syfte att 

ge oss en uppfattning om delvis intervjuns längd men även kvalitén på frågorna som ställdes 

(Bryman, A, 2011:258). Kvalitén mättes kort och gott huruvida frågorna upplevdes otydliga 

samt genom analys av materialet där vi säkerställer att vi fick svar på det vi eftersträvade. 

Pilotstudien var sålunda en förutsättning där två frågor reviderades samt tre adderades. 

Vi har använt oss av ett Snöbollsurval. Denna form av urval är icke-slumpmässigt. Det går 

till genom att forskare väljer ut en eller ett fåtal informanter och sedan låter dessa informanter 

rekommendera ytterligare personer de känner som är av intresse för studien (Bryman, A, 

2011:202ff). Eftersom vi redan kände till en villig småbarnsförälder till studien och 

småbarnsföräldrar ofta känner andra småbarnsföräldrar ansåg vi att snöbollsurval är ett bra 

val som både är tidseffektivt och ett bra sätt att hitta de informanter vi söker.   

4.3.1 Intervjuguide 

Ett flertal fördelar kommer som följd av att använda en intervjuguide. Delvis förutsätter detta 

en naturlig och flytande intervju i form av att alltid ha stöd för det som ska diskuteras. Detta 

kan framförallt vara en förutsättning för mindre erfarna intervjuare (Bryman, A, 2011:419–

422). Genom intervjuguide kan vi även säkerställa att frågorna som ställs är tydliga. Utöver 

detta är intervjuguiden en fördel då vi kommer ställa frågor som kan upplevas både känsliga 

och personliga. Det vill säga via en intervjuguide får vi en helhetsbild över hela intervjun och 

kan därför placera känsligare frågor längre fram i intervjun samt formulera dessa frågor med 

informantens behag i åtanke (Bryman, A, 2011:419ff). 

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades med stöd utifrån studiens teoretiska referensram. 

Således skapades relevanta frågor som kan besvara studiens frågeställning. Bryman 

(2011:419) menar att en intervjuguide inför en semi-strukturerad intervju kan utformas 

tematiskt. Utifrån detta skapades tre övergripande teman med innehållande underteman. 

Tema ett innehåller exklusivt frågor som handlar om arbetet, både på arbetsplats och i 

hemmet. Undertema utifrån teori berör roller, scenen, prioriteringar under arbetsdag och så 

vidare. Som tidigare nämnt förhåller vi oss till öppna frågor där informanten har frihet att 

besvara frågorna hur den vill (Bryman, A, 2011:242). Ett exempel på en öppen fråga under 



 

 

23 

detta tema är: ”kan du beskriva en typisk arbetsdag?”. Tema två handlar exklusivt om frågor 

som berör hemmet, det vill säga relationen, rutiner, ansvar och välmående. Exempelvis 

ställdes frågan ”hur har livet hemma påverkas av distansarbete”, med följdfrågor om rutiner 

och välmående. Tema tre handlar kort och gott om informantens personliga åsikter och tankar 

om dagens samtid. Exempel på en fråga från tema 3 “En del studier och artiklar visar att 

relationer har det kämpigt under covid, bland annat (statistik) har skilsmässor ökat. Hur 

tänker du kring detta? vad kan de bero på?”.  

Fokuset med att använda en intervjuguide var att med förutsättning kunna säkerställa en djup 

och grundlig beskrivning av informanternas upplevelser och åsikter. Som tidigare nämnt 

handlar det alltså om att tillhandahålla en ”thich description” i relation till studiens 

frågeställning, vilket är målet med den kvalitativa metoden (Bryman, A, 2011:363).  

4.3.2 Informanter 

Nedan följer ett diagram över informanterna i denna studie. 

 
 

4.3.3 Problematik 

I och med den rådande situationen där social distans starkt uppmuntras har vi sålunda tagit 

vårt ansvar och samlat in material i form av digitala intervjuer. Bryman (2011:432ff) 

benämner telefonintervjuer där både fördelar och nackdelar lyfts. Det framkommer däremot 

att i relation till djup i svar finns det ingen tydlig skillnad. Något problematiskt som Bryman 

(2011) lyfter är att det kan i vissa fall vara olämpligt med telefonintervju då inte alla har 

tillgång till detta. Vi använde oss av programmet Zoom där vi i ett fall fick be informanten 

ladda ner programmet. Som följd av detta uteslöts två utav telefon-intervjuns negativa 

aspekter, att inte kunna se personen som intervjuas samt svårigheter med inspelning av 

intervju (Bryman, 2011:432). Med andra ord lämpade sig zoomintervjuer tämligen bra där vi 
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både med lätthet kunde spela in intervju samt se varandra likt en vanlig intervju där 

kroppsspråk och gester synliggjordes. Bryman (2011:357,639) beskriver forskarnas 

reflexivitet där tydlighet och beskrivning av sammanhang är viktigt. För att öka öppenhet och 

transparens beskrivs här en punkt som kan(!) påverkat studiens empiri. En intervju bör äga 

rum vid en lugn och avlägsen plats där informant och intervjuare inte påverkas av miljön 

(Bryman, 2011:432). I en intervju finns det alltid risk att informanterna inte svarar ärligt eller 

försöker upprätthålla en osann bild av sig själv. Vi misstänker att detta kan bli förstärkt 

utifrån bakgrunden att informanterna intervjuades i deras hem där vi ej hade kontroll över 

bakgrunden. I två av intervjuerna uppmärksammades att informanternas sambo var i 

bakgrunden. I resterande 7 zoom intervjuer var bakgrunden okänd. Intervjuerna berör frågor 

som bland annat handlar om informanternas privatliv inklusive relation. Det finns sålunda 

risk att informanternas miljö influerat svaren för att inte tappa ansiktet inför sin sambo. 

Goffman (1959:62) menar detta sker då en aktör försöker förmedla intryck som kan 

ifrågasättas. 

4.4 Reliabilitet och Validitet  

I kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att mäta kvaliteten av en 

undersökning. Inom den kvalitativa forskningen däremot har relevansen av validitet och 

reliabilitet ifrågasatts (Bryman, 2013: 351). Detta då validitet och reliabilitet ofta anses 

innehålla mätning vilket ej är den kvalitativa metodens huvudmål. Reliabilitet avser om en 

undersökning kan replikeras, detta är naturligt svårt eftersom det inte går att pausa en social 

miljö. Detta gäller även vår undersökning där reliabilitet blir låg. Validitet avser om forskare 

mäter det som önskas mäta. Validitet i relation till vår undersökning avser om de frågor vi 

ställer och de tolkningar vi gör av svaren verkligen hjälper oss svara på forskningsfrågan. 

Eftersom vi har ett begränsat urval med få informanter blir det svårt att se om resultatet går 

att generalisera till en större population vilket talar emot hög validitet i vår undersökning. 

Något som talar för hög validitet är att vi utför kvalitativa intervjuer vilket ger möjlighet att 

gå på djupet och undersöka informanterna noggrant (Bryman, 2013:351ff). 

 

Respondent validitet innebär att forskare förmedlar resultatet av studien till informanter. 

Syftet med detta är att informanterna får en möjlighet att bekräfta att forskaren har gjort en 

korrekt observation av vad informanten menar (Bryman, 2013: 353). Vi testade respondent 

validitet genom att kontakta tre av våra informanter via telefon för att förmedla vårt resultat. 
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Informanterna som kontaktades var informant sex, sju och tio. Samtliga informanter 

bekräftade att vår analys stämmer väl överens med svaren de givit.  

 

4.5 Transkribering 

För att kunna analysera våra intervjuer spelades samtliga in. Därefter transkriberades 

intervjuerna för att ge möjlighet till kodning. Eftersom transkribering är en tidskrävande 

process valde vi att dela upp intervjuerna och transkribera fem var. För att vi skulle utföra 

transkriberingen på ett likartat sätt bestämde vi oss för att transkribera med fokus på kärnan i 

det informanterna sa. Vi transkribera inte ordagrant, utan reducerade bort när informanter 

stakade sig exempelvis ord som “öh”, “va”, “liksom” togs bort. Detta utfördes dels för att 

reducera mängden textdata, dels att det inte är relevant för undersökningen (Bryman 

2011:431). Under transkriberings processen jämfördes materialet kontinuerligt. Det vill säga 

så att transkriberingen utförts utifrån samma premisser. Transkriberingen resulterade i totalt 

39 sidor text.  

4.6 Kodning  

Att koda material handlar om att bryta ner en meningens innebörd för att sedan benämna en 

kategori för denna (Bryman, A, 2015:13). Koder kan ses som nyckelord, ett flertal kodord 

med liknande innebörd skapar i sin tur en kategori. Att koda och tematisera handlar sålunda 

om att bearbeta och hantera empiri för att sedan kunna finna kopplingar mellan dels olika 

kategorier, dels det teoretiska ramverket. Bryman beskriver detta som om en väsentlig metod 

för att reducera mängden data till hanterbar och logisk empiri. (Bryman, A. 2015:13).  

När samtliga intervjuer transkriberats började vi med det första steget av kodning. Vi läste 

materialet repetitivt. Detta utfördes för att bekanta oss med materialet och få en känsla över 

dess övergripande omfattning. Därefter så diskuterade vi materialet med varandra för att få 

gemensam bild av materialet. När vi ansågs skapat en övergripande uppfattning skrev vi ut 

samtliga tio intervjuer i pappersform och började koda relevanta stycken. Vi använde 

intervjun med informant 1 som en pilotkodning där vi hittade temporära koder och teman vi 

ansåg matchade resterande material vi diskuterat. Därefter kodade vi samtliga transkriberade 

intervjuer. I och med att allt fler intervjuer kodades och diskuterades reviderade vi de 

temporära teman vi fått från kodningen av intervju 1. Kodningens andra steg bestod av att 

skapa sociologiska koder och in vivo-koder. In vivo-koder skapas utifrån termer och teman 
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som kan betecknas av informantens uttalande (David & Sutton 2016:274). Sociologiska 

koder handlar om skapandet av koder och teman utifrån det teoretiska ramverket. 

Som ett tredje steg av kodning arbetade vi mot ytterligare reducering samt söka efter 

gemensamma mönster och teman. Detta gjordes genom utförandet av skriftliga tankekartor 

med den teoretiska referensramen såväl som de kodade materialet i åtanke. Det vill säga hur 

roll, scen, välmående samt vardagslivets karaktär hänger ihop. 

I Kodningens fjärde steg sammanställs teman som skapats, här kopplas även teman ihop med 

hur de hör samman med den teoretiska referensramen. Syftet med detta är sålunda att ”kunna 

presentera teman i, och påståenden om, materialet, som kan förklara och fördjupa förståelsen 

av den företeelse som studeras” (Lindgren, S, 2014:34,40). 

Vi hittade sammanlagt fyra teman, tre av dessa baserades främst på sociologiska koder. Tema 

4 (välmående) å andra sidan baseras uteslutande på studiens invivo-koder. Här kodades 

informanternas uttalande relaterat till hälsa och åsikter om distansarbete. Detta tema har en 

fenomenologisk prägel då vi önskar att ta reda på hur informanterna upplever att de påverkats 

av distansarbete. 

De tre teman bestående av sociologiska koder inleds med tema 1 vilket refererar till 

Goffmans tankar angående de bakre och främre regionerna aktörer utspelar sina liv på. I detta 

tema samlade vi svar som rörde den fysiska arbetsmiljö informanterna rör sig i, det vill säga 

hemmet som i och med distansarbete inte bara är ett hem utan även ett kontor. Vi inkluderade 

även svar som jämför arbetsmiljön på kontor med nuvarande arbetsmiljö i hemmet. Under 

tema 2 “roll” samlade vi koder där informanterna beskriver de uppgifter och ansvar de 

förväntas ha i och med deras roller. Dessa uppgifter inkluderar ansvar över barn samt 

hushållsarbete i och med föräldrarollen samt arbetsrollen i och med att vara anställd. Vi fann 

detta tema givande till arbetet då detta ger oss en god chans att studera hur olika roller möts i 

och med distansarbete. Även tema 2 är baserat på Goffmans dramaturgiska perspektiv. Tema 

3 benämns för “Balans mellan privatliv och arbetsliv” där vi samlade in data angående hur 

informanterna upplevt gränsen mellan dessa. Under detta tema tog vi även med svar 

relaterade till flexibilitet. Detta då vi anser att flexibilitet är en vital komponent när det 

kommer till distansarbete.  
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4.7 Etiska Principer  

Vår studie följer grundläggande etiska värderingar rörande frivillighet, anonymitet, integritet 

samt konfidentialitet. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2002:6) fyra etiska huvudkrav 

vilka är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidalitetskravet samt Nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskare ska informera om studiens syfte för deltagare 

(Vetenskapsrådet, 2002:7,8,). Samtyckeskravet hänvisar till att individerna i studien har rätt 

att själva bestämma över deras deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002:9f). Dessa krav 

uppfyllde vi genom att informera deltagarna om studiens syfte samt tillvägagångssätt före 

varje intervju samt fråga om samtycke av deltagande. Konfidalitetskravet innebär att alla 

uppgifter om deltagande personer i studien ska behandlas med konfidalitet och förvaras 

oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002:12,13). För att uppnå detta krav har 

samtliga intervjuer anonymiserats så att det inte går att lista ut vilka personerna i studien är. 

Allt känsligt material har förvarats så att endast vi forskare har tillgång till det.  

Nyttjandekravet hänvisar till att insamlad data endast ska användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). 

5 Resultat / Analys  

I detta kapitel presenteras de fyra teman som har tagits fram ur kodningen, samt analys av 

dessa. Team 1 handlar om fasader och regioner. Aktörer tolkar intrycken utifrån fasader och 

utifrån dessa tolkningar spelar de sin roll i den främre regionen. Tema 2 fokuserar på just 

rollen samt hur den spelas. I tema 3 beskriver vi hur aktörerna balanserar sina roller i den nya 

vardag som uppstått i och med distansarbetet. Avslutningsvis beskriver tema 4 hur 

informanternas mående påverkas av vardagens nya karaktär. 

5.1 Tema 1, Fasad & Region  

Temat har skapats utifrån arbetets sociologiska koder, det vill säga utifrån Goffmans teorier; 

fasad, personlig fasad, intryck, främre och bakre region. Temat resulterade i en beskrivning 

av informanternas arbetsmiljö där vi kan se både positiva och negativa effekter som följd av 

distansarbete. I ett första steg beskrivs hur temat är teoretiskt relevant för arbetet. I ett andra 

steg presenteras vad vi funnit. Hemmet är utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv en fast 

fasad (the setting). Som tidigare nämnt handlar det om intryck som kommer utifrån miljön 

aktören befinner sig i (Goffman 1959). Den fasta fasaden är sålunda fasta intryck i form av 

möbler, planlösning, alltså miljöns rekvisita vilket ser olika ut för samtliga informanter. 

Intryck som kommer från den fasta fasaden är väsentlig och står till grund för aktörens 
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definition av situation (Goffman,1959). Kontoret ger annorlunda intryck än hemmet vilket 

göra att individen upplever platserna olika vilket informant 9 beskriver i följande citat: “Det 

är en annan sak när man byter kontext så man gör när man åker till kontoret, då går man in i 

en så kallad workmode. När man kommer hem så är det mer ett homemode”.  

Arbetsplatsen har alltså i likhet med hemmet en fast fasad i form av kontor m.m. Som följd 

av distansarbete är hemmets fasad även arbetets fasad. Informant 3 beskriver arbete i 

hemmets fasad i följande citat: ”Det är ju skillnad på den fysiska arbetsmiljön då jag sitter på 

en liten yta, just nu jobbar jag vid ett skrivbord som är intryckt i ett av barnens rum så det är 

lego och leksaker överallt. På kontoret hade vi ett stort öppet kontorslandskap där allt var 

anpassat för att vara ett kontor”.  

Goffmans dramaturgiska perspektiv kan metaforiskt jämföras med teaterns värld där 

framträdandet sker på den främre regionen (scenen) och förberedelse sker bakom kulisserna 

(bakre region). I hemmets främre region uttrycks roller som exempelvis förälder och sambo. 

På arbetets främre region uttrycks arbetsrollen. I och med distansarbete uttrycks dessa roller i 

samma främre region utifrån hemmets fasta fasad. Det vill säga på grund av arbetslivets nya 

karaktär (distansarbete) har scenens främre region utökat förväntningar på aktören (roller). 

Detta belyser informant 7 i följande citat: “fördelen med ett distansarbete, att man kan vara 

en engagerad förälder samtidigt som att man också klarar av att arbeta”. Citatet visar på 

förändringen av den främre regionen som gör att individen förväntas balansera dubbla roller 

samtidigt. Detta kommer vidare fördjupas i tema 3 som beskrivningen hur den främre 

regionen (där rollen uttrycks) har blandat arbetet och hemmets förväntningar. 

En av de mest uppmärksammade förändringarna informanterna tar upp är de ergonomiska 

förändringarna distansarbete har vilket informant 8 beskriver i följande citat: 

[jag sitter vid köket och jobbar på en bärbar dator. Först satt jag bara på köksstolen och 

körde på, men nu har jag köpt ett skrivbord som inte alls är så stort, men det funkar väl. På 

jobbet sitter jag ju helt annorlunda, då har jag två 27tumms skärmar, stort skrivbord liksom, 

så det är stor skillnad det är det ju] 

Samtliga informanter vittnar om en förändrad arbetsmiljö med provisoriska hemmakontor så 

som beskrivet i citatet ovan. Den stora majoriteten av informanterna utförde sitt arbete vid 

köksbordet via laptop till skillnad mot kontorets skrivbord och i många fall, dubbla skärmar.  
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Samtliga informanter beskrev den förändrade ergonomiska aspekten som försämrad dock 

uppfattade de flesta informanter inte detta som något större problem vilket informant 10 

belyser när han berättar “jag har inte hemmakontor, jag sitter i köket och jag sitter i sängen 

och jobbar. Så att arbetsmiljön är inte allt på topp, men det fungerar helt okej”. 

Den personliga fasaden kan vidare fördjupa förståelsen av den främre region inverkan på hur 

aktörer definierar situationen. Som tidigare nämnt har miljöns intryck förändrats i och med 

distansarbetet. Den personliga fasaden som Goffman beskriver innehåller intryck i form av 

klädsel, manér alltså intryck som kommer från aktören själv (Goffman, 1959)). Även här kan 

vi synliggöra intryckens betydelse för informanterna vilket tycks vara olika. Majoriteten av 

informanterna arbetar utifrån vad som kan tolkas som hemmets klädsel exempelvis 

kortbyxor, t-shirt och så vidare. Detta är dock värderingsfritt där ingen menar att det har 

någon större betydelse men som ändå synliggör hur arbetslivet och privatlivets fasader 

smälter samman. Å andra sidan visar några informanter en strategi där den personliga fasaden 

förstärker arbetsrollen, Informant 3 berättar: “Jag tar alltid på mig riktiga jobb-kläder de 

dagar jag jobbar hemifrån för att få en seriös jobbkänsla när jag är hemma liksom”. I 

kontrast till detta kan den personliga fasaden relateras till rollkonflikt. Detta kommer kort 

uppmärksammas här och vidare fördjupas i nästa tema. Informant 10 beskriver problematik 

under arbetsdagen där förväntningar på privatlivet försvårar arbetet. “Samtidigt så går jag i 

mjukiskläder vilket också är samma utseende som på helgen. Det ger en illusion om att jag är 

ledig även fast jag är på jobbet. Det skulle vara intressant att se om det hade blivit någon 

förändring om jag hade kavaj på mig hemma”. Alltså sambons intryck baserat på 

informantens personliga fasad kan skapa förväntningar på privatlivets roller. Detta kan i sin 

tur leda till konflikter vilket kommer djupare förklaras i tema 2, roller. 

Sammanfattningsvis tycks förändringar i fasad till viss mån påverka hur informanterna utför 

sin arbetsroll. De ergonomiska aspekterna pekar på en försämring medan vissa informanter 

nämnde hemmet som en lugnare plats där det är enklare att utför sitt arbete jämfört med 

kontoret. 
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5.2 Tema 2, Roll 

I likhet med föregående tema har även detta tema skapats utifrån studiens sociologiska koder 

vilket kommer teoretiskt analyseras utifrån Goffmans rollperspektiv samt Habermas 

rationalitet. Temat roll är starkt förknippat med tema 3 (balans mellan privatliv och arbetsliv) 

dock med en tydlig distinktion. Tema 2 bygger på koder relaterat till informanternas ansvar, 

uppgifter och förväntningar, det vill säga det grundläggande rollerna bygger på. Medan tema 

3 handlar om när dessa förväntningar uppstår samtidigt. 

Roller handlar grundläggande om ansvar och förväntningar på individen. Därmed tillfrågades 

samtliga informanter hur uppdelningen var fördelad samt hur den förändrat i och med 

distansarbetet. Det framkommer att samtliga har en jämn eller icke bestämd fördelning av 

hushållsarbete. Ansvar och omvårdnad av barnen var även jämnt fördelat med undantag för 

kvinnliga sambos som var föräldralediga, Informant 7 belyser hur uppdelningen har gått till i 

följande citat: ”det finns ju kanske en naturlig uppdelning nu eftersom vi precis fått tillökning 

där hon har ett mycket större ansvar liksom, där man som pappa inte kan bidra på samma 

sätt, med närhet, amning och så vidare”. Detta är i enlighet med tidigare forskning som 

menar mammor har naturligt större ansvar för barn i yngre åldrar (Flood & Gråsjö (1997). 

Samtidigt som majoriteten av informanternas ansvarsfördelning är jämnt fördelat finns tecken 

som indikerar att detta beror på familjens kontext. Det vill säga hur familjen själv har fördelat 

ansvaret. Informant 5 berättar följande: ”Som kvinna tar man mer ansvar hemma, så jag 

plockar mycket och gör många saker i hemmet” citatet står i linje med tidigare forskning men 

som motsägs av en manlig informant (inf7) som menar att det handlar om var i livet paret är.  

[Ja men som i våras då när jag jobbade hemifrån medan min sambo jobbade på sitt jobb. Då 

hade jag ju en större del av hushållsansvaret automatiskt, man såg till att det fanns frukost i 

kylan på morgonen, middag på kvällen, man lagade alla mål mat och man såg till att det var 

handlar och klart och fixade, packade läxor och gympapåsen, allt det där. Då skulle jag säga 

att jag hade större hushållsansvar än min sambo] 

Utifrån denna bakgrund kan vi konstatera att samtliga distansarbetande småbarnsföräldrar 

förväntas iscensätta privatlivets krav i form av hushållsarbete och barnomsorg. Vilket får 

tämligen stort utrymme för samtliga informanter under arbetsdagen. Tema 2 resulterade i 

kodat material som vidare förklarar varför vardagens karaktär underlättar eller försvårar 

rollernas krav. I relation till negativ balans mellan privatliv och arbetsliv där krav på 

arbetsrollen är höga tycks det uppstå en tydlig rollkonflikt. Informant 10 beskriver om 
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vardagens ökade småsysslor i form av att hjälpa sambon, ta hand om barnen samt rotera 

arbetsstationen utefter familjens behov. Det vill säga, avbryta arbetet som pågår vid 

köksbordet då familjen behöver ”kontoret”. Samtidigt som distraktioner och privatlivets 

förväntningar ökar beskriver informanten hur privatlivet och arbetslivets krav tävlar mot 

varandra, Informant 10 berättar: ”Det är ju just det här med att jag sitter med jobb och så 

börjar min dotter skrika eller liknande, då måste man ju gå ifrån om inte min sambo tar hand 

om det” . Som tidigare nämnt uppstår rollkonflikt då aktören har begränsade resurser för att 

uppfylla kraven som ställs på olika roller. Aktören måste därför prioritera eller offra tid och 

förväntningar på en roll för att uppfylla kraven på en annan (competing demands hypothesis). 

Informant 9 menar att ”den stora skillnaden är att mitt barn tar en del uppmärksamhet men 

samtidigt måste jag fokusera på jobbet. Är mitt barn hemma känner jag att hon inte får den 

rätta uppmärksamheten hon förtjänar eftersom jag är på två platser samtidigt. Jag känner 

mig automatiskt som en dålig förälder”. Här synliggörs ytterligare rollkonfliktens 

problematik som följd av begränsade tidsresurser. Rollkonfliktens konsekvenser handlar om 

utmattning, överbelastning eller spänning mellan olika roller (Gordon et al, 2012). I studiens 

urval synliggörs hos 2/10 informanter en tydlig krock mellan å ena sidan 

förälder/sambo/hushållsarbete (privatlivets roller) och arbetarrollen. I relation till det 

teoretiska ramverket tycks detta tyda på rollkonflikt. Grönlund & Öun (2020) beskriver att ju 

fler roller en aktör måste upprätthålla, desto större krav på prioriteringar och samarbete. I 

citatet ovan ser vi hur konsekvenser i form av känslan att vara en dålig förälder kommer som 

följd av att prioritera då rollkonflikt uppstår. Det krävs samarbete och kommunikation för att 

kunna handskas med rollkonflikter, det vill säga att uppnå samförstånd (Habermas, 1985). 

Brist i samarbete är inget som leder till rollkonflikt däremot skulle samarbete vara en 

förutsättning för att minska rollkonflikten. Informant 10 berättar följande: ”Det blir ofta bråk 

för att vi har svårt att sätta oss in i varandras vardag. Båda ser sin egen roll som viktigast 

och vill att vi respekterar varandra. I slutändan handlar det bara om att vi är dåliga på att 

kommunicera och planera”. Citatet visar ytterligare en faktor till rollkonfliktens 

konsekvenser vilket för informanten handlar främst om stress och konflikt mellan sambo. 

För resterande 80% av studiens urval fann vi ingen tydlig rollkonflikt, snarare tycks det inte 

uppstå rollkonflikt alls hos dessa informanter. I det stora hela kan informanterna lägga upp 

dagen så det vill där behovet av prioriteringar och offringar minimeras. Kort och gott 

beskriver informanterna 1–8 en positiv bild av distansarbete där behov och förväntningar på 

privatlivets roller och arbetslivets roller uppnås utan problematik. Fördelarna överväger det 



 

 

32 

negativa där många informanter menar privatlivets intrång på arbetstid snarare är en 

möjlighet att vara hjälpsam. Informant 8 säger: “...man kanske hjälper till lite mer, jag brukar 

ofta ta hand om vår bebis så satt hon kan göra något annat...”. Det finns flera informanter som 

belyser hur vardagens karaktär tillåter dem att vara mer hjälpsamma och kunna avlasta sina 

sambos. “jag upplever själv att man är mer avstressad person, jag kan göra mer vilket gjort 

mig till en bättre förälder”. Tidigare forskning menar att känslan av att vara behövd inom 

olika kontexter kan leda till ökad självkänsla (Grönlund & Öun, 2020). Citaten ovan vilket i 

sin kontext (under arbetstid) kan tolkas som att privatlivets roller krockar med arbetslivets 

roller. Trots detta poängterar informanterna övervägande positiva effekter vilket i likhet med 

tidigare forskning handlar bland annat handlar om en ökad självkänsla. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt informanter konstatera att rollkonflikter uppstår hos 

2/10 informanter under distansarbete. Resterande informanter belyser positiva aspekter i form 

av välmående. Trots att det inte uppstår någon rollkonflikt det vill säga problematik när olika 

ansvarsområden krockar finns det tydligt bevis att rollerna går in i varandra. Istället för 

konflikt tycks det snarare uppstå ett samspel, en balans som uppskattas. Detta kommer senare 

utvecklas i diskussionen.   

5.3 Tema 3, Balansen mellan privatliv och arbetsliv 

Tema 3 handlar om balansen mellan privatliv och arbetsliv där syftet är att besvara 

forskningsfrågan: Vilka förutsättningar krävs för att lyckas balansera rollerna. 

Tema 3 är influerat och har skapats utifrån studiens fenomenologiska angreppssätt. Syftet är 

sålunda att fånga en beskrivning av informanternas vardag. Med andra ord fokuserar temat på 

informanternas subjektiva upplevelse av deras individuella situation. Således finns begränsad 

teori vid presentation av materialet som utgör detta tema. Vidare skapades temat utifrån 

samtliga invivo-koder som berörde balansen mellan privatliv och arbetsliv. Exempelvis 

skapades koder som ”krock privatliv/arbetsliv” och ”problemfri” baserat på informanternas 

egna uttalande (David & Sutton, 2016:274). Vidare skapades sociologiska koder som handlar 

om förutsättningar relaterat till balansen, exempelvis kanförvätningar. Således skapades tema 

1 där vi identifiera balansen mellan privatliv och arbetsliv i form av positiv och negativ 

balans. Detta förklaras utifrån dels förutsättningar i form av informanternas arbete, dels vilka 

förväntningar de har. 



 

 

33 

Temat redovisar att inte alla informanter upplever samma positiva balans mellan privatlivet 

och arbetslivets roller. Majoriteten tycks uppleva en positiv balans vilket förklaras utifrån 

arbetets flexibilitet. Negativ balans uttrycks hos informanter som inte har samma flexibla 

förutsättningar. Skillnaden mellan dessa utifrån teoretisk bakgrund handlar om rollernas 

förväntningar, från arbete och familj men även från sig själva. 

Negativ balans mellan privatliv och arbetsliv 

Utav alla 10 informanter var det endast två som explicit uppmärksamma negativa 

konsekvenser i relation till distansarbetet. Även dessa grundas utifrån olika synvinklar. 

Informant 9 menar att arbetet försvåras ”jag är inte alls så disciplinerad nu… ja för det finns 

så mycket annat att göra…jag är extremt odisciplinerad…”. Informantens uttalande kan 

relateras till studiens tidigare forskning som visar att distansarbete kräver utökad 

självkontroll. Det handlar om att prioritera och hantera kraven som ställs. Ett misslyckande 

kan sålunda leda till konflikt mellan arbetsliv och privatliv (Lippe et al., 2018). Informant 10 

menar å andra sidan att han arbetar hårdare och mer strukturerat för att prestationen inte ska 

påverkas negativt. Som följd av detta visas tendenser att privatlivet påverkas negativt. ”det är 

väldigt svårt att vara sambo när, jamen när jag måste jobba”. Informanten menar att det är 

svårt att leva upp till samborollens förväntningar samtidigt som arbetarrollens förväntningar. 

Detta beskrivs då informanten upplever att miljön hemma är mer stressig där problematik 

poängteras kring att koncentrera sig på privatliv och arbetsliv samtidigt. Medan informant 9 

menar att arbetslivet problematiseras menar informant 10 att privatlivet försvåras. Kort och 

gott uppvisar informant 9, 10 att vardagens karaktär har försvårats i relation till balansen 

mellan privatliv och arbetsliv. Habermas (1985) kommunikativ rationalitet tycks vara 

väsentlig för att lyckas balansera rollerna. Informant 9, 10 visar tecken som indikerar på att 

kommunikation med sambo försvårats under arbetstid. ”…det handlar väl bara om att vi är 

dåliga på att kommunicera” (inf9). Informanten beskrev detta i relation till bråk som uppstår 

mellan sambo. Utifrån Habermas (1985) teorier kan vi föreställa oss ett misslyckande i att 

uppnå samförstånd som följd av arbetslivets intrång på privatlivet. Anledning till att 

samförstånd försvåras kan vidare förklaras utifrån arbetet och vad som förväntas. 

”Jag har krav på att tillsätta(rekrytera), jag har krav på att leverera det som jag ska göra… 

Jag har väldigt många måsten i mitt jobb som konsult. Om jag inte presterar och visar värde 

så förlorar jag mitt uppdrag. Så när jag jobbar hemma hamnar jag i min yrkesroll.” (inf10). 

Arbetets karaktär, hur arbetet ser ut, krav och förväntningar som ställs både från arbetet i sig 
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och från aktören själv kan förklara hur balansen mellan privatliv och arbetsliv försvåras. I 

citatet ovan syns informantens pliktförvätningar i form av vad som ska utföras och vad som 

ingår i informantens arbetarroll. Både informant 9, 10 beskriver att arbetet ställer höga krav 

där inf 9 berättar ”jobbet man gör måste vara färdiga på en viss tid och arbetet granskas 

väldigt noggrant”. Detta i sig behöver inte vara negativt utan snarare synliggör kontexten 

aktörerna befinner sig i. Som nämnt i tidigare forskning belyser Lippe et al., (2018) att 

konflikt mellan privatliv och arbetsliv ökar vid arbetsplatser där hög arbetsmoral prioriteras. 

Med andra ord, befinner sig aktören i en arbetssituation som ställer höga krav kommer 

aktören också ställa höga krav på sig själv ”När jag jobbar är det 100% jobb, vilket jag vill” 

(inf10). Detta kan vidare tolkas som en karriäristisk personlighet vilket vice versa förklarar 

arbetssituation de befinner sig i. Citatet ovan handlar även om förväntningar utifrån sig själv, 

det vill säga kanförvätningar. Informanten förväntas kunna arbeta ”som vanligt” hemma där 

han kan spendera samma tid och få samma arbete gjort. Att förväntas kunna arbeta hemma 

som på kontoret kan vidare försvåra balansen då privatlivets förväntningar tränger på. 

Vi kan utifrån detta tolka att arbetets karaktär påverkar vardagens karaktär. Hos informant 10 

ställer arbetet höga krav där privatlivets distraktioner blir påtagliga och skapar stress under 

arbetsdagen. Informanten har sålunda arbetsuppgifter som måste utföras under dagen(!) vilket 

minskar flexibiliteten mellan privatliv och arbetsliv under arbetstid. Således uppstår negativa 

konsekvenser i form av stress, koncentrationssvårigheter och bråk ”…min sambo blir arg på 

mig för att jag jobbar över…jag blir arg på henne för att hon inte låter mig bli klar”. I 

enlighet med tidigare forskning är det alltså arbetets kultur och förväntningar (hög 

arbetsmoral) som försvårar balansen mellan privatliv och arbetsliv (Lippe et al., 2018). 

Vidare kan förväntningarna från arbetet och sig själv försvåra möjligheten att uppnå 

samförstånd. Det handlar med andra ord om en rollkonflikt mellan privatlivets roller och 

arbetslivets roller. Tidsresurser tycks inte räcka för att uppfylla kraven på samtliga 

förväntningar där de snarare tycks uppstå en krock. Detta medföljer i sin tur konsekvenserna 

av rollkonflikten. Detta kommer vidare fördjupas i studiens diskussion. 

Positiv balans mellan privatliv och arbetsliv 

I kontrast till den ovanstående beskrivning av en försvårad vardag beskriver informanterna 1–

8 en betydligt mer positiv bild av vardagens karaktär. En förutsättning för positiv balans 

mellan privatliv och arbetsliv tycks återigen relateras till arbetets karaktär. Hos dessa 

informanter tycks kraven vara betydligt lägre än hos informant 9,10. Under den positiva 
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balansen presenteras informanternas vardag samt hur privatlivet tränger in i arbetslivet eller 

vice versa.  

Vardagens flexibilitet 

”Jag jobbar när min dotter är på förskolan, när hon är hemma är allt fokus på henne, så det 

blir att man får sitta på kvällen” (inf1). Informant 1 tillägger även att hon arbetat fram till 

klockan 01:00 vid ett tillfälle (deadline), detta för att hon prioritera familjen under dagen. En 

flexibel vardag handlar om att kunna utföra sina uppgifter när det passar bäst, sålunda högt 

självbestämmande. Citatet ovan visar informantens kanförvätningar i form av hon kan skjuta 

upp arbetet för att istället prioritera familjen. Vidare beskriver andra informanter hur arbetets 

flexibilitet tillåter en flexibel vardag ”man gör sina timmar när man kan det liksom. Man får 

se till att skapa sig det utrymmet på tider man vet är barnfria, och det är på kvällar eller tidig 

morgon…” (inf7). Detta stämmer även för informant 5 som arbetar när barnen sover ”när 

han är vaken tar han ju mycket uppmärksamhet eftersom han är så liten”. Informanternas 

beskrivning är ett tydligt tecken på vardagens flexibilitet där de kan möblera och styra sitt 

schema med förutsättning att balansera privatliv och arbetsliv. Det handlar kort och gott om 

vad arbetet tillåter, det vill säga arbetets karaktär ligger till grund för att lyckas balansera 

vardagen. Detta kan i sin tur förklara varför dessa informanter till skillnad från 9, 10 upplever 

distansarbetet som betydligt mer positivt. Kort och gott handlar det om mildare krav och 

högre flexibilitet vilket gör att balansen mellan privatliv och arbetsliv underlättas. 

Inf 1, 2, 5, 6 7, 8 beskriver hur arbetet inte sätter höga krav på vad som måste utföras på en 

och samma dag. Visserligen har informanterna arbetsuppgifter som måste utföras men till 

skillnad från inf 9, 10 finns inga strikta och tydliga deadlines ”jobbet kan jag göra lite när jag 

vill, bara det blir gjort” (inf 6) samtliga informanter (1 – 8) beskriver arbetets karaktär med 

liknande flexibilitet. Det handlar om att kunna styra upp arbetsdagen så det passar för just 

denna dag. Inf 7 kan själv bestämma hur många timmar som ska läggas på arbetet. Vissa 

dagar blir det mer andra dagar blir det mindre. Arbetets flexibilitet är framförallt till fördel då 

privatlivet exempelvis barnen är i behov av stöd. ”Det uppmuntras att man ska styra sitt 

arbete till då man har möjlighet att göra det bäst liksom” (inf7). Citat stämmer överens med 

situationen för informanterna 1–8 vilket är annorlunda mot kraven som ställs på informant 9, 

10. Medan dessa informanter beskriver stress och koncentrationssvårigheter beskriver 

resterande tvärtom. ”Det är väldigt flexibelt, och det är jätteskönt…” inf8. Andra informanter 

beskriver hur de tar dagen som den kommer där man kan (om så önskas) prioritera privatlivet 
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under dagen då familjen är hemma för att sedan arbeta på kvällen. Således är arbetets 

karaktär en förutsättning för balansen mellan privatliv och arbetsliv. Vidare kan dessa 

förutsättningar öka möjligheten till kommunikativ rationalitet i form av att uppnå 

samförstånd med alla inblandade i informantens distansarbete. Det vill säga, hos arbetsgivare 

och sambo. Att kunna uppnå samförstånd är viktigt för att negativa konsekvenser i form 

av ”krock” inte ska upplevas som något negativt. Samtliga informanter illustrerar situationer 

där privatlivet och arbetslivet krockar men poängterar att detta inte handlar om något 

negativt. 

Balansen mellan privatliv och arbetsliv 

Informanternas beskrivning av vardagen illustrerar otydliga gränser mellan dels arbetstid, 

dels tid för familjen. Dessa tycks blandas där exempelvis arbetets lunchtid blir en tid till 

familj. Exempelvis beskriver informant 7 hur han brukar laga lunch tillsammans med sin 

sambo där lunchtid blir betydligt längre till skillnad från att ”bara äta den på jobbet”. Även 

hushållsarbete som informant 7 beskriver det ”slinker med under dagen”. Återigen handlar 

det om kanförväntningar, alltså vad informanten utifrån sig själv anser att han eller hon kan 

göra. 

Informant (1,3,4,5,6,7,8) beskriver vissa omständigheter när arbetslivet tränger in på 

privatlivet. Främst handlar det om barnens behov av uppmärksamhet och stöd, som när 

barnen är hemma och sjuka vilket Informant 7 berättar: 

[Det är klart det finns utmaningar – förra veckan var vi hemma fem personer liksom, jag var 

sjuk men jobbade för jag hade mycket att göra, mina två söner var sjuka och behövde liksom 

uppmärksamhet. Och bara att vara instängda i samma utrymme tillsammans är i sig en 

utmaning, och då försöka behålla koncentration och försöka jobba… nej det är inte optimalt 

för någon liksom] (Inf7). 

Även Informant 3 beskriver en liknande situation där familjelivet tränger på arbetslivet. Detta 

beskrivs i form av att “hoppa mellan barnen och arbetet”. I dessa beskrivningar synliggörs 

vikten av kommunikativt handlande då arbetslivet och privatlivet är något som måste 

balanseras i dagens samtid. Samtliga informanter som har en positiv inställning till 

distansarbete menar att deras arbete (chefer) är medvetna och förstående av deras vardag. ”ja 

men dom på jobbet vet ju om att jag har fru och barn” (inf8). Detta innebär att krav och 

förväntningar sänks från arbetet vilket minimerar stress och ökar förutsättning för balansen. I 
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relation till detta beskriver även informanterna om kommunikativ rationalitet mellan sambo 

där de kan avlasta och hjälpa varandra med privatlivets förväntningar. Med andra ord 

beskrivs en hög samarbetsförmåga hos informant 1–8. Samarbetet handlar bland annat om 

fördelning av hushållsarbete och barn vilket tycks skiljas från tidigare forskning. Enligt 

tidigare forskning finns det en tydlig könsskillnad där kvinnor avbryts i större utsträckning 

(Lyttelton et al.,2020; Collins et al.,2020) Detta tycks inte kunna säkerställas då 

informanterna oavsett kön beskriver liknande berättelser. Detta kan även förklaras då 

samtliga informanterna beskriver ansvarsuppdelning av hushållsarbete och barn. ”nja vi har 

ingen tydlig uppdelning, och så var det innan distansarbetet också…” (inf 8). I relation till 

detta bevisas ingen könsuppdelning av hushållsarbete vilket i större utsträckning är kvinnans 

ansvar enligt tidigare forskning (Lyttelton et al., (2020). Däremot visas det att hushållsarbete 

får större utrymme under arbetsdagen hos majoriteten av informanterna ”det blir mycket att 

man plockar skräp, diskar eller gör något ärende mitt på dagen när man jobbar hemma” (inf 

5). Detta handlar om normativ rationalitet (Habermas, 1985) vilket utifrån Sveriges 

könsnormer handlar om en jämställd fördelning av hushållsarbete. Detta stämmer även med 

tidigare forskning som poängterar att landets norm påverkar balansen mellan privatliv och 

arbetsliv. Tidigare forskning menar dock att i exempelvis Sverige upplever både män och 

kvinnor ”samma negativa konflikt”. Däremot utifrån arbetets flexibilitet och förutsättningar 

till kommunikativ rationalitet där samförstånd mellan alla inblandade parter uppnås tycks 

dettas snarare vara en förutsättning för positiv balans. Informanternas beskrivning av 

vardagens karaktär är än så länge positivt. Den positiva inställningen synliggörs även där 

konsekvenser i form av tillfällen där försvårade situationer beskrivs. Följande citat 

sammanfattar och tydligt illustrera vardagens karaktär vilket stämmer överens för 

informanterna 1–8. 

[…så fort man har lite lugnare tempo…så kan man ju liksom sortera disken, man kan bränna 

av lite snabbt med dammsugaren. Det blir att man hinner med andra saker som man kanske 

stressat med om man var på kontoret... Så ja det finns lite mer rum till det, helt klart. Det 

påverkar inte arbetet negativt, det gör det inte… Det blir bara positivt för min del, man kör 

lite dammsugning, håller koll på mejlen samtidigt] (inf8).  

Sammanfattningsvis kan vi konstanter att informant 1-8 har annorlunda förväntningar på 

vardagen till skillnad från informant 9,10. Arbetets flexibilitet tillåter informanterna att 

balansera vardagen. Detta förklarar ytterligare den positiva inställningen till distansarbete 
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samt förväntningarna att balansera dessa. Det vill säga kanförvätningar hos informant 1–8 

handlar om att de kan blanda och styra vardagen för att få ihop det, vilket de lyckas med.  

5.4 Tema 4, Välmående  

Syftet med detta tema är att knyta an till forskningsfrågan ”vilka konsekvenser i arbets- 

respektive privatliv kommer som följd av distansarbetet hos småbarnsföräldrar?”. Detta är 

relevant i relation till tidigare forskning av distansarbete, där mycket av den forskning vi 

hittade rörde just konsekvenser i form av välmående. Detta tema har skapats med hjälp av 

invivo-koder, det vill säga koder som är tagna direkt ur textdata, i kontrast till sociologisk 

kodning där koder är främst framtagna med hjälp av den teoretiska referensramen. I detta 

tema presenteras informanternas syn på hur deras hälsa påverkas samt hur deras svar knyter 

an till tidigare forskning. Temat är uppdelat i positivt och negativt mående till följd av 

distansarbete under Corona-pandemin. 

Försämrat välmående  

Tidigare forskning lyfter främst fram negativa aspekter med distansarbete i form av stress och 

ojämn arbetsfördelning i hushållet vilket leder till försämrat mående, se (Lyttelton et al., 

2020; Collins et al., 2020; Hennekam et al.,2020; Guy et al., 2020; Lippe et al., 2018; Noonan 

& Glass, 2012; Golden et al., 2019). Detta tycks dock inte varit en konsekvens denna studies 

urval upplevt. Den mest frekvent förekommande negativa aspekter som påverkar mående är 

den isolation distansarbetet medfört med uteblivet socialt umgänge. Informant 1 berättar 

att: ”Det sociala måendet har tagit stryk i och med att jag inte träffar kollegor, man pratar 

mycket om Skype- fikor, men Skype-fikor i all ära men man får ej samma kontakt som när det 

fysiska är inblandat”. Den försämrade sociala aspekten kan inte bara förklaras av 

distansarbete. Informant 7 menar att: ”Hemarbetet får liksom två tummar upp men de sociala 

restriktionerna som gäller nu får ju två tummar ner. Jag missar ju både kollegorna och 

vänner på fritiden”. Detta citat belyser att distansarbete under Corona-pandemin får 

ytterligare en aspekt av isolation då myndigheternas rekommendationer avråder från all 

fysisk kontakt med personer utanför hushållet. 

Positivt mående  

Majoriteten av den tidigare forskningen rörande distansarbete tycks peka på att nackdelarna 

med denna arbetsform överstiger fördelarna. Trots detta har informanterna i denna studie 

konstaterat flera positiva aspekter. Den absolut mest uppmärksammade positiva förändringen 

är möjligheten att umgås mer med sin familj. Informant 2 berättar: 
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[Jag är väldigt tacksam att kunna få möjligheten att få sitta hemma och jobba på detta sätt. 

Det är ju verkligen en ynnest att få vara hemma den här första tiden med en bebis. Annars så 

åker man till sitt kontor och kommer hem till kvällen, och då är en bebis vaken typ en timma 

sen sover dom resten av natten, nu får man ju vara med hela tiden liksom] 

Detta citat belyser den mest frekvent förekommande positiva attityden gentemot 

distansarbete. Detta då samtliga tio informanter menar att de har mer tid med familjen. En 

konkret fördel med att umgås mer med sin familj beskriver informant 2 som menar att den 

utökade tiden har lett till ett starkare band med den nyfödde sonen. Vilket kan utläsas i 

följande citat: 

[Eftersom jag har varit hemma efter mitt barn föddes så har vi en starkare relation än om jag 

hade varit borta 8 timmar om dagen, sen kommit hem och bara tagit två timmar på kvällen 

innan han ska sova. På så sätt är det väldigt bra och det är jag väldigt tacksam över, jag får 

liksom hänga med honom hela tiden] 

Även om samtliga informanter tycker att den utökade tiden för familj är en fördel menar 

informant 1 att hur den ökade tiden med familjen upplevs kan vara bunden till den kontext en 

person befinner sig i. Informant 1 säger:  

”Många har en annorlunda familjesituation än min egen. Vissa kanske inte trivs med de bor 

med, då kanske de ser det som en lättnad att gå till jobbet och slippa den person de ej trivs 

med. Nu är det något som ej gäller mig utan jag fokuserar på att se det ur mitt eget 

perspektiv.”   

Detta citat belyser att vardagens karaktär påverkar huruvida distansarbetande upplever sitt 

mående under krisen. Samtliga av våra informanter ansåg att de befann sig i trygg 

familjesituation med lyckliga förhållanden. Detta underlättar troligtvis det generella måendet 

under distansarbete då vardagen upplevs som positiv. Personer som lever i olyckliga 

förhållande och som är missnöjda med sin familjesituation har troligtvis inte upplevt 

distansarbetet lika positivt som de informanter vi intervjuat.  

Utöver välmående kopplat till mer tid spenderad med familj fann flertalet informanter att 

vardagsstressen faktiskt minskat i och med distansarbete under pandemin. Informant 7 

belyser detta i följande citat: 
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 [stress är ju en faktor i storstadsmiljö liksom, det är det man trängs med folk till och från 

jobb… man står i kö liksom jag vet inte hur mycket man står i kö effektiv tid på en vecka. Det 

är ju eliminerat, den här stressen att ta sig till och från platser, hämta barn vissa tider 

liksom. Det har jag kunnat stryka i mitt liv och liksom blivit fri från den här vardagsstressen. 

Den enda stressen som ligger nu är ju att leverera i tid, och eftersom nu är det så pass fritt 

som i alla fall jag har det, så jag mår ju otroligt mycket bättre ur ett stressperspektiv nu] 

Detta motsäges i tidigare forskning utförd av författarna Song & Gao som menar att 

distansarbete överlag ökar stressen för arbetare. Song & Gao (2019) menar även att kvinnors 

mående överlag påverkas mer negativt än män av distansarbete, något som även ett flertal 

andra forskare visat där bland Lyttelton et al., 2020; Collins et al., 2020; Hennekam et 

al.,2020; Guy et al., 2020; Lippe et al., 2018; Noonan & Glass, 2012; Golden et al., 2019. 

Forskarna menar att en faktor som skulle kunna vara orsak till att kvinnor i högre 

utsträckning upplever försämrat välmående av distansarbete är att kvinnor tar ett större ansvar 

i hemmet (Payne, 2020). Informant 5 berättar att: ”som kvinna tar man mer ansvar hemma, så 

jag plockar mycket och gör många saker samtidigt. Jag känner ibland att jag är anställd, 

mamma och projektledare i hemmet samtidigt.”, vilket tyder på att kvinnor tar ett ökat ansvar 

i hemmet. Dock menar hon att vardagen inte är stressigare eller att hon mår sämre under 

distansarbete utan snarare tvärt om. Detta beskriver informant 5 i följande 

citat: ”distansarbetet har gjort att jag inte behöver stressa till och från arbetet utan jag kan ta 

det rätt lugnt och planera min dag utifrån vad som passar”. Informant 5’s uttalande ligger i 

linje med de andra informanternas utlåtanden som inte heller nämnde någon ökad stress utan 

snarare minskad stress och ökat på grund av mer tid och möjlighet till bättre planering. 

Sammanfattningsvis konstaterar åtta av tio informanter i vår studie att distansarbetet har 

förbättrat deras välmående överlag. Detta tack vare insparad tid av att slippa resa till kontoret 

samt mer tid med familjen. Distansarbetet under pandemin är dock inte utan nackdelar då 

många informanter menar att de saknar den sociala aspekten kollegor innebär. Hur vardagens 

karaktär ser ut ska dock nämnas som en möjlig faktor till välmåendet. En lycklig familj är 

troligtvis fortsatt lycklig med mer tid tillsammans. Vice versa kommer en olycklig familj 

stöta på svårigheter då de tvingas spendera mer tid tillsammans.  
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6 Diskussion 

Diskussionen syftar till att beskriva hur denna c-uppsats besvarat studiens forskningsfrågor. I 

relation till studiens första fråga (vilka konsekvenser får distansarbete för småbarnsföräldrar 

under Covid-19 utifrån ett rollperspektiv) tycks svaret bero på. Det finns sålunda både 

positiva och negativa konsekvenser. Svaret på frågan handlar om huruvida informanterna 

uppnår en balans mellan privatlivet och arbetslivet. Negativa konsekvenser handlar kort och 

gott om stress och ohälsa. Detta som följd av problematik att balansera privatlivet och 

arbetslivets roller. I kontrast till detta innebär positiva konsekvenser ökat välmående och 

tillfredställelse under distansarbetet. Huruvida informanterna upplever positiva eller negativa 

konsekvenser beror vidare på faktorer som exempelvis deras relation och arbetet. Vi kommer 

nu beskriva hur informanterna antingen uppnår eller inte uppnår denna balans. Detta kommer 

i sin tur besvara studiens andra forskningsfråga: vilka förutsättningar krävs för att lyckas 

balansera rollerna? 

I ett första steg är kontexten av distansarbete väsentlig för att förstå hur rollerna balanseras. 

Som presenterat i tema 1 handlar den största förändringen om att arbetet flyttar in i hemmet. 

Detta innebär att både arbetsrollen och privatlivets roller förmedlas utifrån samma region. 

Utifrån denna bakgrund tycks gränserna mellan den främre regionen och bakre regionen 

blandas. Det blir sålunda ingen tydlig skillnad då allt sker utifrån samma plats, samma fasad. 

För att vidare förtydliga detta kan vi föreställa oss hur det ser ut då privatlivet får intrång på 

arbetslivet under vanliga förutsättningar. Att göra ett privat samtal under arbetstid eller 

tvingas åka och hämta ett sjukt barn kommer avbryta och störa arbetet på ett annorlunda sätt. 

I dessa situationer blir det tämligen tydligt utifrån arbetets fasad att “något kommer emellan”. 

Alltså privatlivets fasad finns inte tillgänglig vilket kommer förstärka känslan om att detta 

krockar. I hemmets miljö å andra sidan finns redan privatlivets fasad där skiftet mellan olika 

roller sker tämligen problemfritt. Med andra ord stämmer scenen och intryck från vart 

informanten befinner sig med det som förväntas göras. Det blir ett naturligt byte något 

informanterna beskriver som att de hoppar mellan arbete och hemmet. Scenens intryck 

kommer även förstärka förväntningar på informanten. Det vill säga befinner sig informanten 

på en scen vilket innehar förväntningar på ett visst framträdande kommer det förväntas utföra 

detta. Detta blir framförallt tydligt hos informant 9,10 som har karriäristiska personligheter. 

Här problematiseras privatlivets förväntningar då informanterna både vill och förväntas 

kunna arbeta under vanliga förhållande i hemmets scen. Det vill säga förväntas i form av 

kanförväntningar där de själva anser kunna arbeta på samma sätt hemma som vid kontoret. 
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Detta problematiserar i sin tur vardagen då de även förväntas iscensätta privatlivets ansvar 

(roller). 

För att lyckas balansera rollerna fann vi ett flertal väsentliga faktorer. Något som tycks vara 

grundläggande handlar om familjens kontext. Utifrån vårt urval uppgav samtliga informanter 

att de befann sig i ett lyckligt förhållande. Bland annat beskrev majoriteten av informanterna 

att de fungerar “sjukt bra ihop” (inf7) samt samarbetar och stöttar varandra. Detta 

diskuterades tillsammans med informanterna i relation till statistik som visar att skilsmässor 

ökat. Samtliga informanter belyser vikten av relationens välmående för ett fungerande 

distansarbete. Habermas (1985) belyser vikten av kommunikativ rationalitet där aktörer 

uppnår samförstånd. I relation till distansarbete tycks samarbete och kommunikation 

framförallt vara viktigt. Samtliga 10 informanter besvarade varför de tror att skilsmässor ökar 

i en beskrivning av relationer som ser tvärtemot från deras egna. Det vill säga icke-

välfungerande relationer “som troligtvis hade tagit slut oavsett distansarbete eller inte” 

(inf8). Trots att detta är en viktig grundpelare för välmående vilket ökar möjligheterna till 

balans är det endast en av flera faktorer som förklarar lyckad balans.  

I tema 3 presenteras vardagens karaktär där vi fann att informant 1–8 uppnådde balans mellan 

privatliv och arbetsliv medan informant 9,10 inte uppnådde detta. Hos de informanter som 

upplevde problematik, stress och svårigheter att balansera förväntningar som ställdes 

resulterades i en tydlig rollkonflikt. Detta kan kortfattat förklaras med dels deras 

karriäristiska personligheter, dels deras arbete. Det handlar alltså om höga krav från både 

arbetet och sig själv således förväntningar på arbetsrollen vilket resulterar i att privatlivets 

roller är i vägen under arbetstid. Detta kan även diskuteras i relation till studiens tidigare 

forskning som presenterar att män och kvinnor har olika prioriteringar. Kvinnor prioriterar 

barn och familj medan män prioriterar arbete och fritid. Detta tycks inte kunna säkerställas 

utifrån studiens urval då det snarare tycks handla om personlighet och inte kön. Hos 

informant 9,10 synliggörs prioriteringar, dock endast under arbetstid. Informanterna själva 

menar att det är 100% arbete under arbetstid. Vad informanterna menar är att de inte vill bli 

störda av privatlivet för att lyckas med arbetet (klättra) baserat på deras mål (karriärister). 

Detta förstärks ytterligare i deras önskemål att inte fortsätta med distansarbete samt minska 

till max en dag i veckan efter pandemin. Det som skiljer informant 9,10 från informant 1–8 är 

arbetet och personligheten. Det vill säga ett arbete med höga krav och förväntningar samt en 

karriärist personlighet med höga mål för sig själv. Informanterna 1–8 har annorlunda 



 

 

43 

förutsättningar för att uppnå en balans mellan privatliv och arbetsliv, något de lyckas med. I 

användandet av roller som analytiskt verktyg synliggörs att hos samtliga informanter krockar 

privatlivets roller och arbetslivets roller. Dessa går in i varandra och vid tillfällen tvingas 

uttryckas samtidigt. Hos informant 9,10 handlar det om rollkonflikt. Hos informant 1–8 är 

detta snarare en förutsättning för ökat välmående. Det uppstår sålunda ingen rollkonflikt utan 

snarare rollsymbios. 

Rollsymbios 

Ordet symbios härstammar ursprungligen från grekiska och betyder “samlevnad” 

(nationalencyklopedin, 2020). Vi vill argumentera utifrån våra resultat att arbetets roller samt 

hemmets roller har ett symbiotiskt förhållande till varandra. Tema 3 illustrerar rollsymbiosen 

där informanterna 1–8 tydligt lyckas jonglerar rollerna. Det tycks inte finnas någon tydlig 

gräns mellan å ena sidan privatlivets roller, å andra sidan arbetets roller. I dagens samtid 

utifrån förutsättningarna informanterna har tycks dessa två roller kombineras där de förväntas 

utföra dessa samtidigt. I tema 3 beskrivs vardagens karaktär där arbetslivets roller och 

privatlivets roller inte tycks särkopplas. Det ser snarare ut som dessa ansvarsområden smälter 

ihop och blir en. Det vill säga en helt ny roll där informanterna under en dag, under arbetstid 

både förväntas utifrån sig själva och sin omgivning utföra båda rollerna. Det vill säga vad 

som förväntas utföras på en dag handlar både om ansvar från privatliv och arbetsliv. Dessa 

två ansvarsområden har i sin tur smält ihop och samspelar friktionsfritt. Rollsymbios är alltså 

tvärtom från rollkonflikt, istället för problem handlar det snarare om att två olika roller lyckas 

balanseras. Informanterna 1–8 beskriver privatlivets och arbetslivets sammanflätade under 

tema 3. “fördelen med ett distansarbete, att man kan vara en engagerad förälder samtidigt 

som att man också klarar av att arbeta” (inf7). Detta är ett av flera exempel där rollsymbios 

förtydligas. Här synliggörs som tidigare nämnt hur privatlivet och arbetslivet ingår i 

förväntningarna på vad som ska göras under en dag, vilket sålunda ingår under arbetstid. En 

vidare förutsättning för att lyckas uppnå rollsymbios handlar om arbetets karaktär. Som 

presenterat i tema 3 handlar det om arbetets kultur och värderingar vilket ligger till grund för 

informanternas förväntningar på vad som ingår i arbetsrollen. Hos informant 1–8 synliggörs 

en flexibel arbetskultur där informanternas krav och förväntningar på dels vad som ska göras, 

dels när det ska vara klart är i hög grad upp till dem själva. Det handlar inte om att arbetet 

kan ignoreras utan snarare att det kan utföras när informanterna bäst kan utföra det. Vilket 

informant 7 dessutom menar uppmuntras av arbetsgivaren. Detta leder i sin tur till en ökad 

flexibilitet i vardagen således ökar möjligheten att balansera privatlivet och arbetslivet.  
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Sammanfattningsvis är förutsättningarna för att uppnå balans mellan privatliv och arbetsliv 

således uppnå rollsymbios: personlighet, relation och arbetet. Relationen, det vill säga en 

välfungerande relation där kommunikativ rationalitet leder till samförstånd. Personligheten, 

vilket kort och gott handlar om värderingar och mål för privatlivet och arbetslivet. Arbetet, 

det vill säga arbetets kultur således förväntningar. Samtliga tre punkter handlar sålunda om 

förutsättningar för att uppnå samförstånd mellan privatlivet och arbetslivets roller. Lyckas 

individen med detta uppstår rollsymbios där rollerna balanseras. 

Förutsättningen för att lyckas uppnå samförstånd tycks se olika ut för informanterna 1–8 och 

9,10. Samtliga informanter handlar utifrån en kommunikativ rationalitet, men utifrån olika 

synvinklar. Informanterna 9, 10 kan förstås utifrån Habermas (1985) tolkning att 

systemvärlden koloniserar livsvärlden. Detta problematiserar möjligheten att uppnå 

samförstånd i privatlivet och därmed uppnå rollsymbios. Habermas (1985) menar att 

vardagen är den plats där vi hela tiden måste agera efter livsvärldens logik, det vill säga 

uppnå samförstånd och kommunicera. Systemvärlden å andra sidan handlar om nyttjande av 

pengar och ekonomisk rationalitet. Utifrån bakgrunden att karriärister prioriterar arbetet (flera 

faktorer) tycks de se ut som privatlivets roller blir sekundärt framförallt under arbetstid. 

Karriäristiska mål handlar grundläggande om en ekonomisk rationalitet där handlingar (under 

arbetstid) motiveras utifrån ekonomiska termer vilket i sin tur minimerar behov av att väga 

olika argument och synpunkter (livsvärldens logik). Detta blir framförallt tydligt i 

informanternas beskrivning av privatlivets förväntningar som står i vägen för arbetet. 

Informant 10 beskriver hur han både vill och försöker prioritera arbetet under arbetstid. När 

privatlivet krockar uppstår det rollkonflikt som upplevs både stressande och i vissa fall 

resulterar i bråk. I samband med detta menar informanten att kommunikationen mellan sin 

partner kan förbättras. Detta kan dock vara svårt utifrån informantens ekonomiska 

rationalitet. Utifrån informantens beskrivning tycks det snarare synliggörs en acceptans av 

rollkonflikten där han försöker göra det bästa av situationen. Detta beskrivs utifrån följande 

uttalande:  

[Hade jag på kontoret haft en person som avbröt mitt jobb hela tiden hade jag behövt gå till 

min chef och säga till. Det hade vart en helt ohållbar situation. Men nu är det mitt barn och 

sambo som också bor under samma tak. Sambons jobb just nu är ju är att uppfostra vårt 

gemensamma barn. Vem har då bäst rätt till lägenheten?] (inf 10).  
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Informantens beskrivning fångar nyanser som liknar Habermas (1985) beskrivning av 

systemvärldens kolonisation av livsvärlden. Det vill säga informanten jämför privatlivet med 

en ekonomisk rationalitet utifrån arbetet. Således orienteringen för att uppnå samförstånd 

minimeras till fördel för handlingar motiverade genom pengar och tillfredsställande av behov.  

I kontrast till detta och i relation till rollsymbios vill vi snarare argumentera för omvänd 

kolonisation. Det vill säga livsvärlden koloniserar systemvärlden och därmed möjliggör 

rollsymbios. Utifrån samma utgångspunkt är vardagen den plats där aktörer agerar utifrån 

livsvärldens logik. Informanterna 1–8 illustrerar detta genom att finna samförstånd och 

kommunicera utifrån den kommunikativa rationaliteten Habermas (1985) beskriver för 

livsvärldens logik. Det handlar om förståelse från arbetsgivare, samarbete med sin partner 

sålunda en rationalitet för att lyckas balansera privatlivets och arbetslivets roller. Utifrån 

bakgrunden att arbetet förflyttats till hemmet tycks den ekonomiska rationaliteten 

underordnas den kommunikativa rationaliteten hos informanterna 1–8. I informanternas 

beskrivning av vardagen synliggör att arbetet måste anpassas till hemmet och inte tvärtom. 

Det uppstår med andra ord ett behov av konsensus, samförstånd och kommunikation när 

privatliv och arbetsliv flätas samman. Detta innebär i sin tur en förändring av kommunikativ 

rationalitet under vardagen där den ekonomiska rationaliteten blir sekundär. Med andra ord 

livsvärldens logik tränger tillbaka systemvärldens logik. Detta sker då privatlivets 

förväntningar hos informant 1–8 tycks både prioriteras och kräver mer än vad arbetet gör. 

Detta synliggörs framförallt under tema 3 som beskriver vardagens karaktär. Informant 7 

synliggör denna logik i en beskrivning av när arbetet kan utföras: “Man får se till att skapa 

sig det utrymmet liksom på dom tider man vet är barnfria, och det är på kvällar eller tidig 

morgon eller sådär”. Detta uttalande illustrerar arbetets sekundära karaktär vid tillfällen där 

privatliv och arbetsliv balanseras. Informanterna har dock vissa schemalagda arbetsuppgifter 

som exempelvis möten och mera. Dessa uttrycks dock problemfritt där balansen uppnås som 

följd av samarbete och samförstånd, det vill säga kommunikativ rationalitet med partner och 

arbetsgivare. Exempelvis menar en informant att vid tillfällen då privatlivet (barnen) kräver 

omvårdnad även om han är i ett möte, kommer detta prioriteras. Informanterna 1–8 beskriver 

arbetets medvetenhet om deras vardagssituation med småbarn hemma. Många menar att båda 

kollegor och arbetsgivare är medvetna om detta vilket tycks ytterligare legitimera friheten att 

prioritera privatlivet. Vidare tillåter arbetet hos informant 1–8 en hög flexibilitet vilket 

ytterligare förstärker möjligheten att handla utifrån livsvärldens logik. Det vill säga arbetets 

krav är av flexibel karaktär vilket möjliggör att placera arbetet sekundärt. 
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Sammanfattningsvis menar vi att arbetet måste anpassas till hemmet. Vidare innebär detta att 

den ekonomiska rationaliteten underordnas som följd av vardagens karaktär där privatlivets 

förväntningar (roller) prioriteras. Det handlar kort och gott om livsvärldens logik och krav på 

samförstånd som förutsättning för att uppnå rollsymbios, således lyckas balansera privatliv 

och arbetsliv. Som presenterat uppnås rollsymbios hos informanterna 1–8 där resterande två 

(9,10) istället upplever rollkonflikt. Hos dessa två informanter tycks livsvärlden underordnas 

av den ekonomiska rationaliteten (systemvärlden). Med andra ord Habermas (1985) egna 

tolkning. 

Rollsymbios eller rollkonflikt beskriver huruvida informanterna upplever en balans mellan 

privatliv och arbetsliv. Detta är i sin tur relaterat till informanternas välmående, däremot finns 

det fler faktorer som avgör om välmående uppnås eller inte. Studiens fenomenologiska 

angreppssätt bidrar till denna förståelse genom att utforska informantens personliga kontext. 

Detta presenteras i tema 4 där pandemins rådande situation är övervägande den största 

faktorn till minskat välmående hos samtliga informanter. Det handlar kort och gott om social 

distansering vilket minskar socialt umgänge mellan dels vänner, dels kollegor som följd av 

distansarbete. Det handlar alltså inte om distansarbetet är positivt eller negativt utan snarare 

dagens samtid som är övervägande negativt på grund av Covid-19. Samtliga informanter 

instämmer med detta vilket sålunda synliggör ett gemensamt behov av socialt umgänge för 

att uppnå välmående. Dessa resultat är dock anknutna till informanternas (urval) kontext och 

personliga preferenser med ett “liv rikt på socialt umgänge”. Samtliga informanter kan med 

andra ord tolkas som socialt kompetenta med en extrovert personlighet vilket i sin tur 

förklarar minskat välmående i dagens samtid. Detta indikerar att annorlunda resultat kan 

synliggöras med ett större eller annorlunda urval. Exempelvis om introverta individer deltog 

är det rimligt att social distansering inte är en bidragande faktor till minskad välmående.  

Vidare finns det ytterligare faktorer anknutna till den personliga kontexten vilket kan vara 

avgörande för både välmående och lyckat distansarbete. I relation till detta tycks personlighet 

och personliga omständigheter vara högst väsentligt. Denna studie visade att samtliga hade 

goda förhållande mellan både familj och arbete. Den stora skillnaden handlar om personlighet 

relaterat till mål samt krav från arbetet. Detta indikerar att den personliga kontexten och 

individuella faktorer som exempelvis karriärist är viktigare än grupptillhörighet som 

småbarnsförälder. Till vidare forskning inom området vill vi föreslå att ytterligare specificera 

urvalet med fokus på den personliga kontexten. Exempelvis icke-tillfredsställande relationer 
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mellan familj/arbete, introvert/extrovert, riskgrupp, tidigare erfarenhet av distansarbete och 

mera. Detta kan i sin tur identifiera personliga omständigheter som är avgörande för både 

välmående och balans mellan privatliv och arbetsliv under distansarbete.  
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9. Bilagor 

Intervjuguide 

(information till informant, etik + samtycke). 

 

Generell information/ inledande frågor  

Hur gammal är du? 

Kan du berätta om din familjesituation, hur länge har ni varit tillsammans? Hur bor ni? 

 

arbetsrelaterade frågor  

Kan du berätta om ditt jobb, vad/hur länge? 

 

Kan du berätta om din erfarenhet av distansarbete? hur länge? Bara under pandemin? när får 

du komma tillbaka till kontoret? 

 

Hur är arbetsmiljön hemma, hemmakontor? jämfört med jobbet. 

 

Kan du beskriva en typisk arbetsdag, distansarbete respektive vanlig dag på jobbet. Schema 

på jobbet? Schema hemma?  

 

Använder du någon speciell strategi vid hemarbetet?  

 

Kontrolleras arbetet du utför? på vilket sätt? På arbetet/ i hemmet. 

 

hur har din typiska arbetsdag förändrats i och med distansarbetet, jobba mer/mindre 

Kan du berätta om utmaningar med distansarbete? multi-tasking?  

 

Kan du berätta om hur du balanserar ditt privatliv med arbetsliv i och med distansarbetet?  

Händer det att ditt privatliv (barn/sambo/hushållsarbete) får utrymme under arbetsdagen? 

berätta om detta (uppskatta hur mycket tid). 

Vise versa - händer det att arbetslivet får utrymme på privatliv t.ex. kvällar/helger? - berätta 

 

Kan du berätta om dina prioriteringar: arbete / familj (generellt samt under arbetsdag/veckan) 

 

finns det något du vill tillägga angående distansarbete jag ej tagit upp?  
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Relationer/hem   

 

Hur har livet hemma påverkats av distansarbetet? rutiner, välmående,  

Har relationen hemma påverkats? På vilket sätt? Samarbete?  

  

(1) Hur har du och din partner fördelat ansvar i hemmet? Exempelvis, städa/barn. (2) Har 

detta påverkats av distansarbete? hur? 

 

Åsikter om distansarbete  

Vad är din personliga uppfattning om distansarbete? bra eller dåligt? Varför? vad har du 

hört/sett/läst om detta? 

 

Skulle du kunna tänka dig fortsätta med distansarbete efter pandemin? 

 

En del studier och artiklar visar att relationer har det kämpigt under covid, bland annat 

(statistik) har skilsmässor ökat. Hur tänker du kring detta? vad kan de bero på? 

 

Finns det något du tänkt på som jag inte frågat om? (något du vill tillägga) 

 

 

 


