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ABSTRACT 

This study takes a social constructivist approach to Work-Life Balance based on an 

empirical, qualitative study specifically seeking to examine how young lawyers with 

children relate to Work-Life Balance and the challenges they may face. The root of the 

issue lies within the struggle of balance between long working hours, professional 

commitments and functioning family life. 

The problem statement of the thesis:  

How do young lawyers with children relate to their Work-Life Balance? 

In order to thoroughly examine the posed thesis problem statement, the following two 

questions are taken into consideration: 

1. What dominant issues are constructed through narratives? 

2. By using narratives, how do young lawyers make sense of their challenges in 

relation to the Work-Life Balance? 

 

This thesis makes use of semi-structured, narrative-inspired interviews with eight 

lawyers, each from different leading law firms in Copenhagen, Denmark. Notable 

theorists from the narrative theory include Jerome Bruner and Kenneth J. Gergen and 

supporting  concepts as the Generalized Other by George Herbert Mead and Social 

Realities by W. Barnett Pearce.  

The structure of this thesis consists of five main parts: Introduction, scientific 

methodology, theoretical approach, analysis based on interviews, and discussion of 

findings. The discussion is a reflection of the different realms of tension experienced by 

the interviewees as well as the available options articulated in the narratives.  

Through extensive analysis, it was found that the lawyers’ relationship with Work-Life 

Balance is a social construction not only of the way in which they articulate their 

conditions but their personal moral values as well. The individual lawyer’s relationship 

with Work-Life Balance is not solely influenced by external factors such as time or 

workload but rather is dependent on whether the individual can continuously create 

meaningful work and personal life conditions for themselves. 



Work-Life Balance hos Advokater                     Side 2 af 84 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Abstract ......................................................................................................................................... 1  

1. Indledning .................................................................................................................................5 

1.1. Emnediskussion.................................................................................................................5 

1.1.1. Work-Life Balance ......................................................................................................5 

1.1.2. Advokatbranchen........................................................................................................6 

1.1.3. Det narrative perspektiv ............................................................................................ 7 

1.2. Problemformulering ......................................................................................................... 7 

1.2.1. Forskningsspørgsmål ................................................................................................. 7 

1.3. Formål ................................................................................................................................ 7 

1.4. Afgrænsning.......................................................................................................................8 

1.5. Begrebsdefinition ..............................................................................................................8 

1.5.1. Work-Life Balance ......................................................................................................8 

1.5.2. Narrative fortællinger ................................................................................................8 

1.5.3. At italesætte noget......................................................................................................9 

1.6. Undersøgelsesmetode ......................................................................................................9 

1.7. Afhandlingens opbygning ................................................................................................9 

2. Analysestrategi...................................................................................................................... 10 

2.1. Videnskabsteori og skabelsen af genstandsfelt  ......................................................... 10 

2.1.1. Genstandsfelt............................................................................................................ 10 

2.1.2. Socialkonstruktivisme ............................................................................................. 11  

2.2. Metode .............................................................................................................................12 

2.2.1. Undersøgelsesdesign ...............................................................................................12 

2.2.2. Empiri........................................................................................................................13 

2.2.3. Behandling af empirisk materiale .........................................................................19 

2.2.4. Refleksioner over den narrative metode ..............................................................21  



Work-Life Balance hos Advokater                     Side 3 af 84 

 

3. Teoretisk grundlag for afhandlingen ................................................................................. 23 

3.1. Narrativ teori – at fortælle historier............................................................................ 23 

3.1.1. Distinktionen mellem bevidsthedens og handlingens landskab.  ..................... 24 

3.1.2. Intentionalitet .......................................................................................................... 26 

3.1.3. Selvskabende historier ........................................................................................... 26 

3.1.4. Brugen af de narrative begreber i afhandlingen ................................................. 28 

3.2. Skabelsen af selvet......................................................................................................... 29 

3.2.1. Den generaliserede anden...................................................................................... 30 

3.2.2. Brugen af begrebet om den generaliserende anden .......................................... 30 

3.3. Sociale verdener..............................................................................................................31  

3.3.1 Brugen af begrebet om sociale verdener ............................................................... 32 

3.4. Afrunding af det teoretiske fundament ...................................................................... 32 

4. Analyse ................................................................................................................................... 33 

4.1. Fase 1 – Dominerende problematikker ...................................................................... 34 

4.1.1. Lange arbejdstider ................................................................................................... 35 

4.1.2. Brugen af mobiltelefon og e-mail ..........................................................................37 

4.1.3. Pres fra kunder .........................................................................................................41  

4.1.4. Mangel på overskud i fritiden ............................................................................... 43 

4.1.5. Problemet med nedsat tid ...................................................................................... 43 

4.1.6. Ledelse ...................................................................................................................... 45 

4.1.7. Opsamling på analysens første fase ...................................................................... 48 

4.2. Fase 2 – Den narrative selvskabelse og meningsdannelse  ...................................... 49 

4.2.1. Distinktionen mellem bevidsthedens og handlingens landskab ...................... 50 

4.2.2. Intentionalitet ......................................................................................................... 53 

4.2.3. Selvskabende historier ........................................................................................... 56 

4.2.4. Selvberetningens pragmatik ................................................................................. 66 



Work-Life Balance hos Advokater                     Side 4 af 84 

 

4.2.5. Den generaliserede anden ..................................................................................... 68 

4.2.6. Sociale verdener....................................................................................................... 71  

4.2.7. Opsamling og refleksion over analysens anden fase ..........................................74 

5. Diskussion ..............................................................................................................................75 

5.1. Spændingsfelterne i narrativerne .................................................................................75 

5.2. Refleksion over handlemuligheder .............................................................................. 77 

6. Konklusion..............................................................................................................................78 

7. Referencer ...............................................................................................................................81  

Bilagsoversigt – Bilag er vedlagt på CD-rom ........................................................................ 86 

 

  



Work-Life Balance hos Advokater                     Side 5 af 84 

 

1. INDLEDNING 

Nærværende afhandling er et produkt af en personlig interesse for jagten på det gode liv 

suppleret af oplevelser fra min tidligere stilling som serviceassistent på et af de førende 

advokatkontorer i Købehavn. Her oplevede jeg, hvordan der var advokater på arbejde 

døgnet rundt. Eksempelvis var ham, jeg sagde godmorgen til, når jeg mødte ind om 

morgenen, også ham jeg sagde farvel til sent fredag aften, når jeg gik hjem fra 

fredagsbaren. Jeg undrede mig i disse situationer ofte over, om han mon samtidig 

kunne få et privatliv til at fungere. Siden har jeg mødt mange fordomme fra venner og 

bekendte om advokater og deres livsførelse, hvilket har bidraget til min undren. Jeg vil 

derfor i denne afhandling, med udgangspunkt i det, jeg har lært på mit 

cand.merc.(psyk.)-studium, kigge nærmere på advokaters Work-Life Balance. 

1.1. EMNEDISKUSSION 

Afhandlingen om advokaters Work-Life Balance indeholder tre emneområder. Først og 

fremmest tager den udgangspunkt i begrebet Work-Life Balance, som er et populært 

videnskabeligt emne inden for forskellige fagområder. Feltet for min undersøgelse af 

Work-Life Balance er advokatbranchen. Advokatbranchen indeholder i sig selv 

markante arbejdsnormer og hårde arbejdsvilkår, som ikke umiddelbart understøtter 

privatlivet. Måden jeg ønsker at undersøge Work-Life Balance i advokatbranchen, 

ligger sig inden for det socialkonstruktivistiske paradigme. Her ønsker jeg ved hjælp af 

et narrativt perspektiv at undersøge advokaternes sociale virkelighed omkring følelsen 

af Work-Life Balance.   

1.1.1. WORK-LIFE BALANCE 

Work-Life Balance er et begreb, der blandt andet er opstået med kvindernes indtog på 

arbejdsmarkedet, hvor ansvaret for både hjem og indtjening er kommet til at ligge på 

begge køns skuldre (Galinsky, Aumann, & Bond, 2009, s. 2). Work-Life Balance er 

derfor i dag blevet en central udfordring for det moderne samfund. En ubalance 

imellem arbejdsliv og familieliv anses for at være den største stressfaktor i Danmark, 

hvilket har store økonomiske konsekvenser for det danske samfund (Kring, 2007, s. 9). 

Udfordringer med Work-Life Balance er dog ikke noget, der kun opleves i Danmark – 

det er et globalt problem (Kring, 2007, s. 14). Paradoksalt nok ligger Danmark i 



Work-Life Balance hos Advokater                     Side 6 af 84 

 

statistiske undersøgelser højtrangeret, når man sammenligner med andre landes Work-

Life Balance (Lund & Reich, 2013, s. 7). På både nationalt og internationalt niveau er 

der i flere år, med brug af forskellige metoder, blevet lavet videnskabelige undersøgelser 

på området. Heriblandt om hvad Work-Life Balance er, hvilke faktorer der påvirker 

samt hvordan det bedst opnås. Nogle af disse undersøgelser viser blandt andet, at 

omfanget af arbejdstimer samt virksomhedens HR-strategier, politikker og 

personalegoder, påvirker medarbejderes Work-Life Balance (Berg, Kalleberg, & 

Appelbaum, 2003; Clark, 2000; Cooper, 1999; Osterman, 1995). Derudover viser 

undersøgelser også, at personer med højtydende jobs har en større følelse af personlig 

kontrol og effektivitet, hvilket har en positiv indvirkning på deres evner til at styre 

resten af deres liv (Greenhaus & Beutell, 1985; Piotrkowski, 1979; Voydanoff, 1988). 

Der findes desuden en dansk undersøgelse, der viser, at det er par med små børn, som 

er hårdest ramt i forhold til at skabe balance (Jensen, 2007, s. 32). Jeg finder det 

derfor, ud fra et videnskabeligt perspektiv, fagligt interessant at undersøge, hvordan 

unge advokater med børn forvalter deres liv, samt hvilke udfordringer de oplever med 

Work-Life Balance. 

1.1.2. ADVOKATBRANCHEN 

Advokatbranchen får ofte hug for at være konservativ, have stive normer og 

umenneskelige arbejdstider. En vandringsundersøgelse udarbejdet af juristernes faglige 

organisation Djøf viste i 2013, at en stor del af deres medlemmer havde valgt eller 

overvejede, at skifte væk fra advokatbranchen primært på grund af udfordringerne ved 

at forene arbejdsliv og privatliv. Det var især lange arbejdstider og dårlig ledelse, der 

blev peget på som de store udfordringer (Djøf, 2013, s. 3). Vigtigheden af Work-Life 

Balance i advokatbranchen er tidligere blevet beskrevet i en amerikansk undersøgelse, 

der viste, at advokater med god Work-Life Balance levererede større kvalitet i arbejdet 

og var mindre udsatte for udbrændthed og sygefravær (Pavithra & Barani, 2012). 

Udover denne statistiske undersøgelse findes der ikke meget tidligere forskning på 

kombinationen af Work-Life Balance og advokatbranchen. Det er derfor relevant at få 

undersøgt, hvordan danske advokater forholder sig til deres Work-Life Balance. 
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1.1.3. DET NARRATIVE PERSPEKTIV 

Forholdet mellem advokater og deres Work-Life Balance kobler jeg i denne 

undersøgelse med det narrative forskningsfelt. Narrative undersøgelser har fortællinger 

som genstand og fokuserer på, hvordan mennesker skaber mening via fortællinger  

(Holmgren, 2006, s. 16). Her er det fortællinger om livet og individuelle værdier, som er 

medskabere af ens virkelighed og livsverden (Bruner, 2004, s. 104). Det narrative 

perspektiv giver dermed afhandlingen et fokus på den individuelle italesættelse af 

Work-Life Balance og dermed ikke på at måle personlige udtalelser op mod generelle 

kriterier. Det narrative perspektiv fungerer godt med mit valg af socialkonstruktivisme 

som videnskabsteoretisk paradigme, da der netop her fokuseres på den sociale skabelse 

af virkeligheden (Presskorn-Thygesen, 2012, s. 29).  

1.2. PROBLEMFORMULERING 

Min problemformulering for afhandlingen lyder følgende: 

Hvordan forholder unge advokater med børn sig til deres Work-Life Balance? 

1.2.1. FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

Med udgangspunkt i min problemformulering og min videnskabelige tilgang ønsker jeg 

at undersøge følgende forskningsspørgsmål: 

 Hvilke dominerende problematikker konstrueres der gennem fortællingerne? 

 Hvordan skaber de, ved hjælp af narrativer, mening omkring deres udfordringer 

i forhold til Work-Life Balance? 

1.3. FORMÅL 

Formålet med afhandlingen er, på baggrund af personlige narrativer, at forstå 

advokaters forhold og meningsdannelser, der relaterer sig til Work-Life Balance, 

herunder at undersøge de dominerende problematikker der italesættes på tværs af 

fortællingerne. 
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1.4. AFGRÆNSNING 

Afhandlingen er baseret på empirisk indsamlet materiale, som er blevet gjort til 

genstand for et fokus på problematikker og meningsdannelser. Med inddragelsen af 

begreber fra den narrative teori bliver fokusset på meningsdannelsen i kraft af 

advokaternes fortællinger om Work-Life Balance. Ved at benytte begreber fra 

forskellige teoretikere konstruerer jeg mine egne teoretiske briller, som bidrager med 

relevante vinkler på det indsamlede materiale. Jeg afgrænser mig derfor fra at benytte 

teorierne i deres fulde udstrækning ud fra et ønske om at lade empirien være det 

styrende element. 

Jeg har endvidere ikke et ønske om at vurdere de enkelte fortællinger op mod nogle 

generelle standarder inden for Work-Life Balance. Derfor bidrager afhandlingen ikke 

med en konkret vurdering af, hvorvidt de enkelte advokater har god Work-Life Balance 

eller ej, men derimod med en forståelse omkring, hvordan de udvalgte advokater 

formår at skabe mening omkring deres valg. 

1.5. BEGREBSDEFINITION 

1.5.1. WORK-LIFE BALANCE 

Work-Life Balance er forskningsmæssigt et vidt begreb, som inden for det 

socialkonstruktivistiske paradigme vil menes at være socialt konstrueret. Der er mange, 

som forsøger at gøre sig til dommere overfor, hvad Work-Life Balance er, og hvornår 

det er opnået. Jeg ønsker i denne afhandling at undersøge situeret Work-Life Balance 

ud fra en individuel følelse, som er socialt betinget. Derfor definerer jeg Work-Life 

Balance som en individuel defineret balance imellem arbejdet og privatlivet på en 

måde, der giver mening for den enkelte (Evans, Carney, & Wilkinson, 2013, s. 437). 

1.5.2. NARRATIVE FORTÆLLINGER 

Baggrunden for brugen af ordet narrativ om fortællinger ligger i de latinske udtryk 

narrare ’at fortælle’ og gnarus ’at vide noget på en bestemt måde’  (Bruner, 2004, s. 36). 

Narrative fortællinger fra vores livsverden giver lytteren indblik i, hvad vi ved og mener 

om noget. De er derfor et godt redskab til at få indblik i, hvordan advokater forholder 
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sig til deres Work-Life Balance. Jeg bruger begreberne narrativ, fortælling og historie 

synonymt i afhandlingen for at skabe et mere varieret og levende sprog.  

1.5.3. AT ITALESÆTTE NOGET 

Baggrunden for ordet italesætte ligger i det franske ord mise en discours, som blev 

anvendt af diskursanalysens ophavsmand Michel Foucault i værket Histoire de la 

sexualité (Olesen, 2008). Når jeg i afhandlingen bruger italesættelse som begreb, 

henviser det til den socialkonstruktivistiske forståelse af den måde, deltagerne taler om 

og forstår verden på. 

1.6. UNDERSØGELSESMETODE 

Afhandlingens undersøgelsesmetode er socialkonstruktivistisk med udgangspunkt i 

otte narrative interview med advokater fra forskellige store advokathuse i København. 

Med udgangspunkt i interviewene kan jeg, ved hjælp af et narrativt kategorisk 

indholdsperspektiv, se hvilke problematikker der italesættes. Derudover kan jeg, ved 

hjælp af relevante teoretiske begreber fra blandt andet det narrative perspektiv, se 

hvordan der i narrativerne skabes mening omkring udfordringerne ved Work-Life 

Balance. 

1.7. AFHANDLINGENS OPBYGNING 

Afhandlingen er opbygget efter en traditionel opgavestruktur, der starter med en 

indledning til at introducere emnet Work-Life Balance, som forbereder læseren på, i 

hvilken kontekst det skal undersøges. Efterfølgende er analysestrategien og metoden 

præsenteret, hvor Work-Life Balance sættes i den socialkonstruktivistiske kontekst og 

der redegøres for valg og fremgangsmåde med blandt andet den narrative metode. I 

teoriafsnittet udfoldes nogle udvalgte teoretiske begreber, som kan siges at være i tråd 

med det socialkonstruktivistiske paradigme. Disse begreber skal hjælpe med at 

analysere interviewene med advokaterne. Analysekapitlet er delt op i to afsnit, hvor det 

første viser resultatet af en mere metodisk analysetilgang, og hvor det andet afsnit 

bringer de teoretiske begreber i spil. Efter analysekapitlet følger et diskussionskapitel, 

hvor jeg ser på resultatet af analysen med en både diskuterende og reflekterende øjne. 
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Afhandlingen afsluttes med en konklusion, der samler op på hele opgaven, og besvarer 

problemformuleringen og de underliggende forskningsspørgsmål.   

2. ANALYSESTRATEGI 

Den viden som afhandlingen bidrager med, er afhængig af den videnskabsteoretiske 

kontekst og analysestrategi. Kapitlet indeholder derfor min placering i det 

socialkonstruktivistiske paradigme og en redegørelse for den bagvedliggende 

analysestrategi. Endvidere de betragtninger jeg har gjort i forbindelse med 

udforskningen af mit genstandsfelt og besvarelsen af min problemformulering. 

2.1. VIDENSKABSTEORI OG SKABELSEN AF GENSTANDSFELT 

Videnskabsteori er en filosofisk disciplin, der handler om, hvordan vi producerer og 

undersøger viden om verden (Birkler, 2005, s. 9). Inden for videnskaben findes flere 

forskellige teorier om, hvordan vi som forskere kan skabe ny viden. Selvom vi stræber 

efter sikker og sand viden om verden, bliver den som udgangspunkt baseret på 

formodninger og antagelser (Birkler, 2005, s. 33). Det er derfor vigtigt, hvordan vi kan 

begrunde det, vi mener eller tror, er sandt. En del af dette er, at bruge bestemte 

metoder til at tilgå det felt man ønsker at undersøge. Da ikke alle fagområder kan 

undersøge viden på samme måde, findes der forskellige videnskabsteoretiske tilgange, 

som man kan benytte sig af.  

Idet mit videnskabsteoretiske ståsted er udgangspunktet for, hvordan jeg kan udtale 

mig om resultatet af min undersøgelse, er det derfor vigtigt, at jeg eksplicit redegør for, 

hvordan jeg ontologisk mener, at verden eller virkeligheden til mit genstandsfelt skal 

forstås. Ontologi henviser til, hvordan vi opfatter verdens beskaffenhed, og i den 

forbindelse vil jeg forholde mig til, hvordan de fænomener jeg gør til genstand for min 

undersøgelse eksisterer (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 14).  

2.1.1. GENSTANDSFELT 

Da omverden ikke beder om at blive iagttaget på én bestemt måde, er det nødvendigt at 

jeg først konstruerer min videnskabelige genstand for undersøgelsen (Esmark, 

Laustsen, & Andersen, 2005, s. 12). Jeg har med udgangspunkt i formålet for min 

afhandling, valgt at konstruere narrativer som mit sociale genstandsfelt. Det er derfor 
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de historier, som advokaterne fortæller, som ligger til grund for den viden, jeg 

producerer (Larsen, 2012, s. 123). Narrativerne blev konstrueret i interaktion med de 

udvalgte advokater i en-til-en interview. I en sådan interaktion er jeg iagttageren, og 

mit fokus i samtalen er på, hvordan advokaterne forholder sig til deres Work-Life 

Balance.  

Når jeg vælger narrativer som mit genstandsfelt, ser jeg advokaternes subjektive 

konstruktioner af virkeligheden gennem fortællingerne som legitim og brugbar viden 

om mit emne. At se fortællinger som legitim viden om et felt bruges især inden for det 

socialkonstruktivistiske paradigme. Dette paradigme adskiller sig fra andre mere 

positivistiske erkendelsesteoretiske tilgange, som vi kender fra naturvidenskaben. I 

naturvidenskaben skal der eksempelvis føres beviser for, at legitim viden skal kunne 

falsificeres og generaliseres (Popper, 2003, s. 44).  

2.1.2. SOCIALKONSTRUKTIVISME 

Mit valg er, på baggrund af mit genstandsfelt, at skrive min undersøgelse inden for det 

socialkonstruktivistiske paradigme, der er erkendelsesteorietisk konstruktivistisk, hvor 

viden om virkeligheden anses som en social konstruktion (Larsen, 2012, s. 122). I denne 

erkendelsesteori er den ontologiske overbevisning relativistisk, hvor viden sk abes af 

iagttageren, og virkeligheden består af sociale konstruktioner (Presskorn-Thygesen, 

2012, s. 29). Socialkonstruktivismen er kendt for at dekonstruere den traditionelle 

videnskabsforståelse fra naturvidenskaben, hvor man søger efter objektive og sande 

svar om virkeligheden (Wenneberg, 2002, s. 3). Den tilfører en anderledes 

epistemologisk forståelse, hvor objektiv viden er umulig, og at søgen efter sandheden er 

påvirket af både iagttageren og den bagvedliggende metode, der bruges (Presskorn-

Thygesen, 2012, s. 29).  

Netop i samfundsvidenskaben, hvor videnskab ikke kan ses som noget håndgribeligt 

men derimod som en social aktivitet, giver socialkonstruktivismen et mere abstrakt 

videnskabsbegreb (Wenneberg, 1996, s. 1). I dette abstrakte begreb betragter 

socialkonstruktivismen ikke virkelighed som et spørgsmål om, hvorvidt det er objekter 

eller subjekter, der eksisterer i sig selv, men derimod den mening, objekter og subjekter 

opnår gennem deres relationer til hinanden (Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 

18). Når man i samfundsvidenskaben beskæftiger sig med social adfærd og meninger, 
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som bygger på meningsskabelse gennem sproget, bliver sproget og de kommunikative 

processer, der her sker, en central del af konstruktionen af den sociale verden hos 

iagttager og interviewperson (Gergen, 1997, s. 42).  

Når jeg undersøger Work-Life Balance hos unge advokater ud fra den 

socialkonstruktivistiske tilgang, undersøger jeg via min empiri de sociale virkeligheder , 

som jeg kan finde hos mine interviewpersoner. Dermed forstår jeg, at de narrative 

fortællinger er socialt konstruerede og er bevidst om, at min teoretiske tilgangsvinkel og 

jeg selv som person, er medskabere af resultatet (Larsen, 2012, s. 130). Min viden er 

dermed en social konstruktion, hvilket betyder, at jeg ikke har adgang til virkeligheden 

som et bestemt afgrænset objekt, der eksisterer uafhængigt af min og advokaternes 

erkendelse af den. Jeg fraskriver mig derfor et ønske om at skabe en endegyldig 

generaliserbar sandhed om advokaters Work-Life Balance, men ønsker derimod at give 

et gennemarbejdet indblik i, hvordan en afgrænset gruppe af advokater i interaktion 

med mig forholder sig til den.  

2.2. METODE 

Det er ifølge Lave (2003) helt meningsløst at sige, at man i videnskaben om mennesket 

har en metode (s. 184). I stedet argumenterer hun for, at der findes nogle redskaber, 

som kendetegner metoderne i de forskellige discipliner, som er nogle tekniske måder at 

udforske verden på. Hun mener, at det eneste redskab, der er komplekst nok til at 

forstå og lære om menneskelig eksistens på, er et andet menneske (Lave, 2003, s. 184). 

Man bruger altså ens eget liv og ens egne erfaringer i verden som redskab. Jeg har dog 

alligevel valgt at kalde dette afsnit for metode, da jeg ønsker at illustrere, på hvilken 

måde jeg har tilgået mit genstandsfelt. Jævnfør ovenstående argument bruger jeg dog 

ikke kun de tekniske redskaber i form af forskningsinterviews i søgen efter viden i min 

undersøgelse. Jeg bruger også mig selv og mine egne erfaringer. Erfaringer som jeg har 

erhvervet mig både via mit studie, mit tidligere job, men også ved det at være individ i 

det danske samfund. 

2.2.1. UNDERSØGELSESDESIGN 

Undersøgelsen bygger på empirisk materiale, som jeg har indhentet for at udvikle viden 

om Work-Life Balance i advokatbranchen. Empirien blev skabt i interaktion med 
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udvalgte personer fra branchen og danner grundlag for analysen. Ved at bruge 

narrativer som mit genstandsfelt for besvarelsen af min problemformulering fokuserer 

jeg på den sociale konstruktion af virkeligheden inden for mit emne. Grundet mit 

videnskabsteoretiske ståsted er jeg ikke interesseret i at lede efter sandheder om 

virkeligheden, men er derimod optaget af, hvordan advokaterne konstruerer deres 

sociale virkelighed. Jeg anerkender endnu en gang, at mine spørgsmål, fokus og 

tilstedeværelse er en del af konstruktionen af disse virkeligheder, men ser det som et 

naturligt vilkår.  

2.2.2. EMPIRI 

Empirien som jeg har valgt at indsamle for at besvare min problemformulering er 

forskningsinterview. Baggrunden for dette valg er, at forskningsinterviews er et 

anerkendt redskab til at udvikle viden via en dialog med feltet (Kvale & Brinkmann, 

2008, s. 130). Desuden er interview velegnede til at udfolde mangefacetterede 

italesættelser af erfaringer, oplevelser og tolkningsrammer (Staunæs & Søndergaard, 

2005, s. 54). 

Feltet blev valgt på baggrund af mine tidligere erfaringer med advokater samt min 

undren over, hvordan det må være, at have lange arbejdsdage og samtidig få et 

familieliv til at fungere. Denne betragtning koblet med den føromtalte tidligere 

forskning er grundlaget for afgrænsningen af feltet i form af, at interviewe unge 

advokater med børn. Derudover søgte jeg at komme i kontakt med advokater fra de 

større advokathuse i København. Dette gjorde jeg dels for at få fat på dem, som havde 

vagt min undren til at starte med, men også for i analysen at kunne se fortællingerne 

om livet som advokat uden for stor forskel på størrelse af organisation og ambitioner. 

Min empiri består derfor af otte forskningsinterview af omkring 45-60 minutters 

varighed. Interviewene blev foretaget dels i mødelokaler på de respektive advokaters 

kontorer og dels hjemme hos dem selv, alt efter praktiske og personlige hensyn.  

2.2.2.1. INTERVIEW 

Jeg valgte i mine interview at benytte en semistruktureret (Kvale & Brinkmann, 2008, 

s. 19), biografisk (Andersen & Larsen, 2001, s. 7) og klientcentreret (Rogers, 1956) form 

med spørgsmål inspireret af den narrative metode (White, 2008). Interviewet blev 
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derved en social erkendelsesproces, som både involverede mig som interviewer og mine 

interviewpersoner som fælles skabere af viden (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 34).  

Baggrunden for den semistrukturerede tilgang til interviewene er mit ønske om at 

indhente beskrivelser af interviewpersonernes verdensbilleder med henblik på, at 

kunne lave en kvalitativ tolkning (Larsen, 2012, s. 131). Derfor forsøgte jeg at skabe en 

samtalebaseret kommunikation, hvor interviewet kunne tage en drejning, som jeg 

havde mulighed for at forfølge, samtidig med at sørge for at få mine forudbestemte 

spørgsmål berørt. Mit formål med denne tilgang er at få en biografisk fortælling, hvor 

det er interviewpersonens tolkning og fremstilling, der er i fokus. Min tilgang var, at dét 

som interviewpersonen i sin sociale verden tillagde mening, også var det, jeg betragtede 

som rigtigt (Pearce, 2007, s. 52). Derfor var fokus som nævnt ikke på, hvorvidt 

fortællingen indeholdte objektive fakta, men mere på hvilke betydninger 

interviewpersonen knyttede til disse. På den måde var det muligt at undersøge 

interviewpersonens forhold til egen Work-Life Balance, for at kunne analysere den 

narrative mening omkring den.  

Jeg forsøgte i interviewene endvidere at skabe et tillidsforhold til interviewpersonerne, 

der var behageligt og anerkendende. En faglig begrundelse for dette var, at det ifølge 

Rogers (1956) kun er ved at skabe et forhold til personen der interviewes, at det 

simpleste stykke af interviewpersonens totale virkelighed kan findes (s. 116). Jeg 

oplevede i interviewene, hvordan narrativerne ikke kun gav mig indblik i, men også 

bibragte en forståelse fra mig som iagttager for, den mening der blev skabt om Work-

Life Balance. Denne personlige forståelse blev jeg bevidst om, da jeg senere oplevede, at 

udeforstående læsere af transskriberingerne havde meget stærke holdninger til 

udtalelserne i narrativerne. Her gik det op for mig, at jeg i kraft af interaktionen med 

mine deltagere, selv havde fået skabt mening omkring deres valg og prioriteringer, og 

dermed ikke så dem så problematiske. 

Den narrative metode til interview fokuserer som allerede omtalt på historier og giver 

indblik i respondentens tankegang og værdier (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 173). 

Beskrivelserne er i takt med mit videnskabsteoretiske ståsted relationelle og ikke 

repræsentationelle (White, 2006, s. 94). De hverken fremstiller eller afbilder 

forholdene direkte, men kan hjælpe interviewpersonen med måder til at finde mening i 
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livet og dermed hans/hendes sociale virkelighed (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 73). Jeg 

ønskede derfor, at undersøge Work-Life Balance hos interviewpersonen igennem 

narrativ inspirerede livsverdensinterview. Dog ikke livsverdensinterview, som i den 

fænomenologiske forståelse søger at rekonstruere verden som set gennem øjnene på 

interviewpersonen (Honer, 2004, s. 114). Mere som et forsøg på at få italesat en 

betydningsverden af værdier hos interviewpersonen om arbejde og privatliv og derved i 

fællesskab at konstruere virkeligheden (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 73).   

2.2.2.2. VALG AF I NTERVIEWPERSONER 

Adgangen til de første interviewpersoner gik via mit netværk og derefter via mine 

interviewpersoners netværk. Baggrunden for metoden var, at jeg tidligere har erfaret, at 

advokatkontorer kan være svære at få adgang til. Dels på grund af gate-keepers i form 

af HR-afdelinger, og dels et debiteringskrav, som giver hver enkel time en utrolig høj 

prismæssig værdi. Jeg valgte derfor i interviewet afslutningsvist at spørge deltageren, 

om han/hun kendte en anden ung advokat med børn, som måske kunne være 

interesseret i at deltage. Denne metode viste sig at være en yderst effektiv løsning. 

Eftersom der i det socialkonstruktivistiske paradigme ikke søges nogen form for 

objektiv sandhed eller repræsentativitet i skabelsen af viden, fandt jeg brugen af mit 

eget og interviewpersonernes netværk som en pragmatisk og fornuftig løsning. Jeg 

havde dog i udvælgelsen et ønske om en vis balance imellem kønnene, hvilket 

resulterede i fire interviews af hvert køn. Det ønske havde jeg, for at  undgå et fokus på 

det ene køn, men i stedet se på hvordan de i kraft af at være i samme branche, fandt 

mening via deres fortællinger. Nedenfor er kontakten til interviewpersonerne via 

netværket illustreret (Figur 1).  

 

FIGUR 1 VALG AF INTERVIEWPERSONER VIA NETVÆRK 
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Michael Charlotte 
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2.2.2.3. STRUKTUR OG I NTERVIEWGUIDE 

De semistrukturerende interview blev udført på baggrund af en interviewguide (Bilag 

1), der fokuserede på fire emner med underliggende spørgsmål og forslag til uddybelser 

(Kvale & Brinkmann, 2008, s. 45). De overordnede emner var: Arbejdsliv, Privatliv, 

Work-Life Balance og Ønsker for fremtiden. Disse emner blev blandt andet valgt ud fra 

inspiration fra den eksisterende viden om Work-Life Balance (Clark, 2000; Cooper, 

1999; Galinsky et al., 2009; Khan & Kakul, 2013; Pavithra & Barani, 2012; Porter, 

2009; Wajcman et al 2007). Baggrunden for at starte interviewet ud med at tale om 

arbejdslivet var at skabe et trygt rum for interviewpersonen ved at starte med den 

professionelle og måske mindre følsomme del af fortællingen. For at skabe righoldige 

fortællinger om værdier og holdninger omkring Work-Life Balance gav jeg plads til 

uddybelse i forskellige retninger samt refleksion (Staunæs & Søndergaard, 2005, s. 65). 

Interviewguiden var desuden udstyret med adskillige spørgsmål, som krævede 

deskriptive svar, hvilket er med til at understøtte historiefortællingen og den indlejrede 

refleksion (Spradley, 1979, s. 60). 

På trods af at det i praksis normalt ikke er naturligt, at samtaler indfinder sig i en lineær 

struktur, havde jeg i form af spørgeguiden fremstillet samtalens udvikling med dette 

udgangspunkt. (White, 2008, s. 252). Det endte også med, at den lineære fremstilling i 

interviewguiden blev brugt som samtalens rettesnor, da jeg løbende skønnede, at 

interviewpersonerne og jeg selv fandt en tryghed i at holde en vis struktur og balance 

imellem vores roller. Interview indeholder alligevel altid en form for styring, men denne 

styring er, ifølge Rogers (1956), ikke et problem, så længe der fra interviewerens side 

ikke er et ønske om at ændre respondentens opfattelse og motiver (s. 119). Imidlertid 

gav den semistrukturerede interviewmetode plads til at søge uddybelse af de forskellige 

historier, hvilket jeg gjorde brug af imellem de overordnede spørgsmål.  

2.2.2.4. SPØRGETEKNIK 

På trods af inspirationen fra den narrative metode i forbindelse med interviewene har 

det ikke været et ønske at praktisere narrative samtaler, da det hverken har været et 

ønske at skabe en terapeutisk relation eller intervenere i interviewpersonernes liv. 

Formålet har nærmere været at få skabt indholdsrige beskrivelser til brug i den videre 

analyse. At samtalerne måske alligevel har bidraget til en videre refleksion over emnet, 
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står uden for denne afhandlings formål, men ses som en naturlig effekt af at jeg via 

interviewet stiller skarpt på nogle områder og problematikker, som er centrale for 

deltageren. Min spørgeteknik var inspireret af flere områder. Jeg ønskede via mine 

spørgsmål dels at skabe en bro imellem allerede eksisterende viden om Work-Life 

Balance (Clark, 2000; Cooper, 1999; Galinsky et al., 2009; Khan & Kakul, 2013; 

Pavithra & Barani, 2012; Porter, 2009; Wajcman et al 2007), og dels at stille deskriptive 

og reflekterende spørgsmål, som kunne give mig indblik i interviewpersonernes sociale 

verdener (De Shazer, 1988; Pearce, 2007). Denne kombination af strukturerede og 

efterfulgt af deskriptive spørgsmål, komplimenterer ifølge Spradley (1979) hinanden 

godt i forhold til at skabe fortællinger, der fokuserer på centrale fortællinger om et 

emne (s. 120). De strukturerede og faktuelle spørgsmål har jeg i figur 2 fremstillet 

sammen med de vigtige faktorer fra den eksisterende viden om Work-Life Balance. 

Udover at spørge ind til områder inspireret af den eksisterende viden brugte jeg som 

nævnt mere reflekterende spørgsmål til at igangsætte righoldige fortællinger, som jeg 

kunne bygge videre på. Disse er fremstillet i figur 3.  

Spørgsmål Vigtige faktorer fra 

eksisterende viden. 

Reference 

Hvor mange timer 

arbejder du cirka 

om ugen? 

Omfanget af arbejdstimer 

påvirker både fysisk og psykisk 

sundhed hos medarbejdere. 

(Cooper, 1999, s. 570) 

Hvilke 

arbejdsgoder har I? 

Muligheden for fleksible 

arbejdstider og hjemmearbejde 

relaterer sig blandt andre 

arbejdsgoder til større Work-Life 

Balance. 

(Clark, 2000, s. 757) 

Tager din nærmeste 

leder hensyn til dit 

privatliv? 

Vigtigheden af, at ledelsen tager 

Work-Life Balance seriøst. 

(Khan & Kakul, 2013, s. 109) 

Hvor meget tid 

bruger du på dig 

selv om ugen? 

 

Jo flere timer man bruger på sig 

selv om ugen, desto mindre 

konflikt opleves der imellem 

arbejdsliv og privatliv.  

(Galinsky, Aumann & Bond, 

2009, s. 20) 

Hvilken rolle spiller 

din arbejds- e-mail 

og telefon i din 

hverdag? 

Undersøgelser viser at brugen af 

smartphones kan være med til at 

påvirke Work-Life balance. 

(Wajcman, Bittman, Jones, 

Johnstone & Brown, 2007, s. 23; 

Porter, 2009, s. 5) 
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FIGUR 2 SPØRGSMÅL BASERET PÅ VIDEN OM WORK-LIFE BALANCE 

Spørgsmål Formål Reference 

Hvad betyder det for dig, at 

være advokat? Hvad er 

vigtigt? 

Refleksion over værdien ved 

arbejdet som advokat. 

Skabelsen af den sociale 

verden. 

(Pearce, 2007, s. 49) 

Hvorfor har du valgt at få 

børn? 

Italesættelse af normer og 

familieværdier 

(Pearce, 2007, s. 49)  

Hvad er vigtigt for dig i dit 

privatliv? 

Refleksion over værdier i 

privatlivet 

(Pearce, 2007, s. 49) 

Hvis din mand/kone/kæreste 

skulle svare på det, hvordan 

tror du han/hun ville svare? 

Hypotetisk spørgsmål. Giver 

mulighed for at få et andet 

perspektiv. 

(De Shazer, 1988, s. 94) 

Hvad kunne for dig være et 

tegn på, at du fik en bedre 

balance i dit liv? 

Ønske om at gøre abstrakte 

fortællinger konkrete 

(De Jong & Insoo, 2006, s. 

116) 

Forestil dig, at du kan skabe 

nøjagtig det liv, du ønsker dig 

allermest, det eneste du ikke 

kan, er at give døgnet flere 

timer, hvordan ville din dag 

så se ud? 

Mirakelspørgsmålet. 

Mulighed for at beskrive livet, 

hvor Work-Life balancen er 

som ønsket. 

(De Shazer, 1988, s. 5) 

FIGUR 3 SPØRGSMÅL MED HENBLIK PÅ AT SKABE REFLEKTERENDE FORTÆLLINGER 

Alle spørgsmålene blev efterfulgt af flere deskriptive spørgsmål, så som: »Hvordan har 

du det med det omfang?« eller: »Hvad betyder det for dig?«. Derudover brugte jeg 

opsummerende spørgsmål eller gentagelser, hvor jeg brugte interviewpersonens egne 

ord. Derved signalerede jeg, at jeg kunne følge tankegangen eller de følelser, som 

interviewpersonen talte om (Staunæs & Søndergaard, 2005, s. 65). På trods af at den 

narrative metode fraråder at bruge hvorfor-spørgsmål (ibid.), endte jeg af pragmatiske 

årsager med at bruge netop disse en del. Baggrunden var, at jeg oplevede, at de virkede 

godt på mine interviewpersoner til at skabe righoldige fortællinger og italesætte deres 

værdier.  
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2.2.3. BEHANDLING AF EMPIRISK MATERIALE 

2.2.3.1.  TRANSSKRIBERING  

Transskriberingen og dermed transformeringen af interviewene fra mundtlig til skriftlig 

form var med til at strukturere materialet, således det blev tilgængeligt for analyse 

(Kvale & Brinkmann, 2008, s. 200). Transskriptionerne blev brugt som et godt redskab 

til at undersøge italesættelser samt at kunne gengive de præcise formuleringer i 

analysen. Dog er det vigtigt at understrege, at der også i transskriberingsprocessen sker 

en fortolkningsproces i transformationen (Kvale & Brinkmann, 2008, s. 199). Desuden 

går de interaktionelle elementer tabt i transformationen fra tale til tekst; anerkendende 

nik, bekræftende ord, åndedræt, toneleje med videre. Jeg kan derfor desværre ikke 

gengive interviewenes stemninger i transskriptionerne, men har eksempelvis indsat 

parenteser med ordet ’griner’ de steder, hvor det skete i en udpræget grad (Kvale & 

Brinkmann, 2008, s. 200). 

Til at transskribere interviewene brugte jeg det indbyggede transskriberingsværktøj i 

softwareprogrammet NVivo, som er et dataanalyseprogram til kvalitative 

undersøgelser. Programmet udstyrer hvert skift i samtalen med en tidskode, 

eksempelvis: 12:34,5-13:09,3, der henviser til det præcise tidspunkt i optagelsen, hvor 

udtalelsen kan findes. På den måde giver det en konkret henvisning til det bestemte 

tidspunkt i interviewet, hvor citatet er hentet. Jeg har vedlagt alle transskriberingerne 

som bilag (2-9). 

2.2.3.2.  ETIK 

I den indledende fase med mine interviewpersoner forklarede jeg om mit emne og hvad 

det var, jeg gerne ville undersøge. Desuden gjorde jeg dem opmærksomme på, at 

interviewet ville blive optaget med henblik på senere transskribering. Disse elementer 

er meget vigtige, når man anvender interview, som udelukkende bygger på samarbejde 

og gensidig tillid imellem intervieweren og interviewpersonen (Spradley, 1979, s. 58). Vi 

indgik desuden en aftale om, at både interviewpersonerne og deres arbejdspladser ville 

blive anonymiset i undersøgelsen. Derfor er alle navne som bruges i undersøgelserne 

ændret og identificerende oplysninger så som kontornavne og lokationer slettet.  

2.2.3.3.  DATABEHANDLING OG ANALYSE 
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I behandlingen af det empiriske materiale har jeg taget udgangspunkt i den narrative 

analysemetode, som jeg frit oversat kalder Det Kategoriske Indholdsperspektiv 

(Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998, s. 112). Denne metode består af fire trin:  

1. Udvælgelse af undertoner: I det første trin identificerede jeg på baggrund af 

problemformuleringen og forskningsspørgsmålene alle relevante afsnit i empirien 

og samlede dem i en ny fil, som derefter blev hoveddokumentet for min videre 

analyse. 
 

2. Definition af indholdskategorierne: Herefter definerede jeg kategorier over temaer, 

som jeg kunne se gik på tværs af mine interviewpersoner. De primære kategorier 

omkring udfordringer ved Work-Life Balance så ud som følger:  

1) Lange arbejdstider 

2) Brugen af mobiltelefon og e-mail 

3) Pres fra kunder 

4) Mangel på overskud i fritiden 

5) Problemer med nedsat tid 

6) Ledelse 
 

Jeg lavede desuden kategorier ud fra de forskellige italesættelser af værdier 

relateret til Work-Life Balance. De primære værdier var relateret til: 

 at være en ambitiøs advokat 

 at have fleksibilitet i sit arbejde 

 at være den gode forælder  

 brugen af au pair 

 at have tid til sine venner 
 

3. Sortere materialet ud fra kategorierne: Efter at have defineret kategorierne, læste 

jeg materialet igennem igen, og fordelte sætninger og ytringer under de relevante 

kategorier. 
 

4. Drage konklusioner af resultaterne: Med det indsamlede indhold kategoriseret, 

kunne jeg ved hjælp af disse besvare mit første forskningsspørgsmål: Hvilke 

dominerende problematikker konstrueres der gennem fortællingerne?  



Work-Life Balance hos Advokater                     Side 21  af 84 

 

Efter at have fået klarlagt et billede over problematikkerne kunne jeg se på 

italesættelserne i empirien med teoretiske briller og dermed besvare mit andet 

forskningsspørgsmål: Hvordan skaber de, ved hjælp af narrativer, mening omkring 

deres udfordringer i forhold til Work-Life Balance? 

Metoden med det kategoriske indholdsperspektiv er valgt ud fra et ønske om, at lade 

det være advokaternes narrativer, der aktivt bidrager med den største viden til 

afhandlingen. 

2.2.3.4.  BRUGEN AF TEORI  

Hvor teori i den logisk-empiriske tradition refererer til hypoteser og forudsigelser, som 

kan testes på virkeligheden, har den socialkonstruktivistiske tilgang en alternativ 

forståelse (Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 9). Her ses teorien mere som et 

hjælpemiddel til at skabe et bestemt blik eller perspektiv på en del af den sociale 

virkelighed ved at bidrage med en række analysebærende begreber (ibid.). Baggrunden 

for måden at bruge teori på er, at den sociale virkelighed aldrig er organiseret i entydige 

årsager og effekter. Inden for socialkonstruktivismen bruger man derfor ikke modeller 

over årsager og effekter, men derimod begreber til at strukturere de refleksive 

informationer, der behandles (Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 10). Derfor vil 

jeg i mit teoriafsnit udfolde en række begreber fra den narrative teori samt andre 

understøttende begreber fra samme videnskabsforståelse, der skal benyttes til at 

analysere min empiri. 

2.2.4. REFLEKSIONER OVER DEN NARRATIVE METODE 

Det har naturligvis haft forskellige konsekvenser for mit analyseresultat, at jeg har 

anvendt en socialkonstruktivistisk og narrativ tilgang i min vidensproduktion. Den 

narrative tilgang har fungeret som en frugtbar metode til at konstruere konkret viden 

om advokaternes sociale virkelighed inden for det afgrænsede område. Jeg har 

endvidere via interview af advokater fra forskellige advokatkontorer i København fået 

konstrueret nuanceret viden fra et bredt udsnit af branchen, som ellers ikke er nemt 

tilgængeligt. Fortællingerne i interviewene giver et indblik i tanker og holdninger hos de 

unge advokater udenom de respektive advokatkontorers eksterne kommunikation. 
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Med den narrative tilgang og interview som den eneste informationskilde er der dog 

eksempelvis mulighed for, at mine interviewpersoner har følt, at de skulle udstråle 

mere succes og overskud i hverdagen end de måske har haft. Dette er jeg blevet 

opmærksom på løbende via fortællingerne, hvor flere gav udtryk for, at der er en stærk 

norm omkring, på overfladen at skulle udstråle overskud i jagten på succes og respekt i 

branchen. Omvendt kan jeg med udgangspunkt i den narrative teori argumentere for, at 

det er de historier som vi lægger vægt på at fortælle, som bliver en større del af vores 

bevidsthed og påvirker vores opfattelse af virkeligheden (White, 2008, s. 14). På den 

måde er det sagte ord en stor del af konstruktionen af vores selvopfattelse, hvilket er 

formålet for opgavens vidensproduktion. Når jeg endvidere vælger at fokusere samtalen 

på Work-Life Balance, afgrænser jeg samtidig den narrative fremstilling fra at fremvise 

andre iagttagelser.  

Mit valgt af hensynstagen og fleksibilitet til placeringen af interviewet kan desuden 

have haft konsekvenser for de fortællinger, der blev valgt i interviewene. Her tænker jeg 

eksempelvis, at et interview på kontoret i arbejdstiden kan kalde på mere 

arbejdsrelaterede fortællinger end et interview i hjemmelige og trygge omgivelser. 

Derudover kan det også have den påvirkning, at interviewpersonerne, der blev 

interviewet på arbejdspladsen, følte et større ansvar for at repræsentere virksomheden 

og dens profil. Modsat kan de hjemmelige omgivelser have påvirket fortællingerne i en 

retning af større fokus på de hjemmelige værdier og privatlivet. Faktorer som disse er 

dog ifølge det socialkonstruktivistiske paradigme altid en del af konstruktionen af den 

sociale virkelighed, og noget som man som iagttager kun kan være bevidst om og ikke 

styre (Presskorn-Thygesen, 2012, s. 29). 

Jeg bemærkede endvidere, at mine spørgsmål på trods af min interviewguide, udviklede 

sig i forbindelse med det tidsmæssige forløb for indsamlingen af empiri. Da jeg valgte at 

transskribere mine interview løbende imellem hvert interview, blev jeg i 

transskriberingen bevidst om interessante problemstillinger, som jeg ønskede at 

undersøge nærmere. Eksempelvis nævnte de første af mine interviewpersoner meget 

eksplicit, hvordan de bestemt ikke ønskede at få en au pair som led i at få en bedre 

Work-Life Balance og forbandt nogle stærke værdier dertil. Jeg blev derfor nysgerrig 

på, hvorvidt denne holdning blev delt af resten af mine interviewpersoner. Det 

resulterede i at jeg, i de tilfælde interviewpersonerne nævnte noget om brugen af au 
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pair, valgte at spørge lidt ekstra ind til området. Havde interviewrækkefølgen 

eksempelvis været anderledes, kunne det have været et andet tema, som jeg hæftede 

mig ved. På den måde er jeg endnu engang bevidst om, hvordan jeg er medskaber af 

den empiri, som jeg har fremskaffet til afhandlingen.  

3. TEORETISK GRUNDLAG FOR AFHANDLINGEN 

Teori handler, som tidligere nævnt, i socialkonstruktivistisk forstand om at udfolde 

nogle begreber, der gør en forskel i konstruktionen af den sociale virkelighed (Esmark, 

Laustsen, & Andersen, 2005, s. 11). I dette kapitel vil jeg derfor redegøre for de udvalgte 

teoretiske begreber, som jeg vil bruge til at analysere de udvalgte citater fra 

advokaternes narrativer. I min konstruktion af viden om den sociale virkelighed hos 

unge advokater i forhold til deres Work-Life Balance, tager jeg udgangspunkt i den 

narrative teori og understøtter den med begreber fra andre teorier, som også kan siges 

at spille en rolle i det socialkonstruktivistiske felt. Valget af teori og begreber bygger på 

et ønske om, at kunne udfolde min empiri på en meningsfuld måde i forhold til m in 

problemformulering. Derfor vil jeg i dette kapitel præsentere begreber fra narrativ teori 

ved hjælp af Jerome Bruner (1986; 1999; 2004) og Kenneth J. Gergen (1997), 

underbygge med et begreb fra George Herbert Meads (2005) teori om skabelsen af 

selvet, samt med ideen om skabelsen af sociale verdener fra W. Barnett Pearces (2007) 

CMM-teori om koordineret håndtering af mening.  

3.1. NARRATIV TEORI – AT FORTÆLLE HISTORIER 

Begrebet Narrativ betyder, som nævnt i indledningen, historie eller fortælling og i 

narrative undersøgelser handler det om, hvordan mennesket skaber mening igennem 

historier (Holmgren, 2006, s. 16). Den narrative metafor antyder: ”(…) at livet kan 

forstås som en tekst i en historie, der bliver den ramme, hvori der dannes mening” 

(Holmgren, 2006, s. 17) og bruges især inden for psykologien. Men også andre 

videnskaber så som antropologien, filosofien og litteraturen bruger narrativer i deres 

forskning. En af de største bidragsydere til narrativ teori er psykologen Jerome Bruner. 

Han fokuserer på mening i narrativer ved at forklare, hvordan vi, når vi fortæller om 

vores liv og værdier, giver lytteren indblik i, hvad vi ved og mener om noget. 
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Fortælling er i dyb forstand en folkekunst, der udveksler almindelige 

opfattelser af, hvordan mennesker er, og hvordan deres verden er. Den 

specialiserer sig i det, der står på spil, eller det, der antages at stå på spil. At 

skabe historier er vores medium til at forlige os med den menneskelige 

tilstands overraskelse og besynderligheder og til at forlige os med vores 

ufuldkomne forståelse af denne tilstand (Bruner, 2004, s. 104). 

Den narrative tilgang bliver i psykologien endvidere brugt som terapiform, hvor den er 

med til at gøre op med den generelle søgen efter sandheden. Den fokuserer i stedet på 

diskurser, og den måde mennesker taler om deres problemer og sig selv på (Holmgren, 

2007, s. 12). Narrativ terapi kan hjælpe med at ændre måden, hvorpå klienten taler om 

et problem i sit liv, og derigennem konstruere en ny historie, som kan være med til at 

skabe en ny identitet. 

Den narrative metafor forsøger at opfange det forhold, at mennesker ikke 

bare udtrykker en fortælling, når de fortæller om sig selv, men at de 

bestandig skaber deres identitet gennem fortællingerne (Holmgren, 2007, 

s. 18).  

Her menes det, at det er fortællinger, som skaber vores forståelse af verden og os selv, 

og at man ved synliggørelsen af andre vinkler, eller fokus på nye dele af historien, kan 

hjælpe med en ny forståelse af sig selv. Historier indeholder både konkrete 

informationer om tid, sted og forløb, men også genfortællinger af oplevelser som vi har 

været ude for og en fortælling om, hvordan vi håndterede dem. Her er blandt andet 

distinktionen mellem bevidsthedens og handlingens landskab samt intentioner og 

selvskabelse noget, som den narrative teori sætter fokus på.   

3.1.1. DISTINKTIONEN MELLEM BEVIDSTHEDENS OG HANDLINGENS 

LANDSKAB.  

En narrativ fortælling bliver opbygget omkring en hensynstagen til den menneskelige 

tilstand (Bruner, 1986, s. 14). Med det menes eksempelvis, at fortællingerne kan være 

triste, komiske eller absurde alt efter humør. Derudover findes der ikke, ligesom der gør 

i videnskaben, regler for at en god fortælling skal bygge på argumenter eller logik. 
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Bruner (1986) mener, at grunden til dette er, at vores historier bliver konstrueret i et 

parløb mellem to landskaber: Bevidsthedens og Handlingens landskab (s. 14).  

I handlingens landskab fortælles der om en hændelse, dens omstændigheder, 

handlingsforløbet, tid og plot (Bruner, 1986, s. 14). Det er i handlingslandskabet at man 

finder tidsaspektet, hvor historien har sin begyndelse, midte og slutning. Vi handler og 

tager konstant initiativer, men mange af de handlinger og initiativer vi gør, forsvinder 

ofte i den fortalte historie (Holmgren, 2006, s. 16). I bevidsthedens landskab fortælles 

der om den intentionelle forståelse, forståelsen af værdier i livet, den indre forståelse, 

erkendelsen, læring og viden (Bruner, 1986, s. 14). Bevidsthedslandskabet skabes på 

den måde af historiefortællerens selvforståelse i sammenhæng med sine omgivelser. 

Da det især er i bevidsthedslandskabet man finder selvforståelsen, er det her , jeg i 

afhandlingen kan undersøge, hvordan advokater forholder sig til deres Work-Life 

Balance. I interviewene hvor jeg fik fortalt historier fra hverdagen, kunne jeg få indblik 

i, hvilke værdier de hver især italesatte og hvordan de forbandt dem med deres Work-

Life Balance. Selvom Work-Life Balance er et stort ønske for mange, er det stadig i 

dagens Danmark en udfordring at få til at lykkes. Det er derfor historierne og 

forklaringerne på dagligdagens valg i forhold til Work-Life Balance, som er 

interessante. Det er: ”(…) vores narrative gave, der giver os styrken til at få tingene til at 

give mening, når planerne ikke lykkes” (Bruner, 2004, s. 37).  

Bruner bruger begrebet Selvskabende historier, som en del af den narrative teori. 

Begrebet er inspireret af psykologen Kenneth Gergens arbejde med, hvordan 

socialpsykologien kunne udvikles og forbedres ved blandt andet at anlægge et 

konstruktivistisk syn på psykologiske fænomener og Selv’ets konstruktion (Bruner, 

1999, s. 102). Gergen (1997) fokuserer ligeledes på, hvordan historier om hverdagens 

begivenheder er med til at skabe os. Han beskriver historien som: ”(…) et afgørende 

redskab, når vi skal gøre os selv forståelige i den sociale verden (Gergen, 1997, s. 189). 

Dette ligger fint i tråd med Bruners (2004) fokus på de selvskabende historier, og 

Gergen (1997) kan i relation til denne afhandling bidrage med et begreb om, hvordan vi 

har en tendens til at være pragmatiske i fortællingen af dem.  
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3.1.2. INTENTIONALITET  

Begrebet Intentionalitet er et mangefacetteret værktøj, der kan bruges i forskellige 

videnskabelige sammenhænge til at undersøge menneskers handlinger og opfattelser 

(Malle, Moses, & Baldwin, 2001, s. 1). Man laver ofte en distinktion imellem begreberne 

intention og intentionalitet. Hvor intention er en mental tilstand, som udtrykker det ’vi 

ønsker’, er intentionalitet et udtryk for de handlinger ’vi gør’ (Wellman & Phillips, 2001, 

s. 126). Denne distinktion er dog ikke umiddelbart så klar i den narrative teoris brug. 

Her bruges begrebet intentionalitet mere generelt til at understrege, hvordan det er 

intentionen i menneskers handling og historie, der er det centrale nærmere end selve 

følelsen og oplevelsen: ”Der er altid en intention med at gøre noget; der er a ltid tale om 

initiativ når man udfører en handling. Denne intention er forbundet med et menneskes 

værdier, principper og håb” (Holmgren, 2007, s. 16). Når man kigger på intentionen i 

fortællingen, kan det være med til at forklare, hvordan vi som menneske forholder os til 

situationen og de omgivelser vi er en del af.  

I analysen vil jeg derfor i fortællingerne, kunne lede efter intentionen i historierne 

omkring Work-Life Balance. Intentionen kan ofte identificeres, hvis der fortælles om, 

hvad ønsket eller tanken var forud for handlingen og udfaldet deraf. Indblikket i 

intentionen kan være med til at give indblik i advokaternes familie- og arbejdsværdier, 

samt hvordan de forholder sig til deres omgivelser.  

3.1.3. SELVSKABENDE HISTORIER  

Selvskabelse via historier er en måde, hvorpå vi fortæller om vores egen unikhed, men 

vi sammenligner også vores egen fortælling med andres fortællinger om sig selv. 

Samfundets normer og kultur påvirker vores fortællinger; for dét: ”(…) at fortælle andre 

om én selv er altså ikke nogen simpel sag. Det afhænger af, hvordan vi tror, de mener, 

vi burde være – eller hvad selvet i almindelighed burde være” (Bruner, 2004, s. 79). Det 

er både ud fra normer, moraler og værdier, vi former vores selvskabende historier, men 

også ud fra andre referencegrupper, kulturelle standarder og loyalitetsforhold (Bruner, 

2004, s. 84). Det vil sige, at vores familie, kolleger og arbejdspladsens kultur spiller en 

stor rolle i, hvordan vi vælger at fortælle historier om os selv og vores hverdag. Vi 

navigerer derfor i dette landskab af påvirkninger, når vi stykker en historie sammen om 

vores Work-Life Balance, som vi kan stå ved og identificere os med. 
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På netop området Work-Life Balance ser man i dag mange normer og 

samfundsværdier, som kan være med til at påvirke vores valg og måden, hvorpå vi 

fortæller vores historier. Især det at få børn og være børnefamilie bidrager med mange 

normer og værdier. Eksempelvis normer som ’den gode forælder’, der måske kun 

bruger svanemærkede produkter, spiser økologisk og ikke lader sit barn være i 

institution for mange timer. Ligeledes værdier så som samværskvaliteten ved at hele 

familien samles om et hjemmelavet aftenmåltid (Jensen, 2007, s. 30). Vendepunktet 

ved at få børn, åbner op for, at vores selvskabende historier kan tage en drejning, og de 

værdier vi måske havde inden vi fik børn, justeres og nye kommer til: ”Når 

omstændighederne gør os rede til forandring, vender vi os til andre, som har 

gennemlevet en lignende forandring, og bliver åbne over for nye tendenser  og nye 

måder at opfatte os selv i verden på” (Bruner, 2004, s. 99). Forældre kan derfor via 

samvær med andre ligestillede, i form af eksempelvis andre karrierefamilier, finde 

forståelse og inspiration til deres nye familieværdier.  

Selvom mange fortællinger bygger på værdier, så udspringer de ofte spontant og i løbet 

af historien indhentes der informationer og detaljer fra vores hukommelse, som kan 

være med til at balancere værdierne med historiens handling.  

Vi improviserer den måde, vi fortæller os selv om os selv på, improviserer 

den interesse, vi har i at søge for, at vores investering i vores balance ikke 

bliver ødelagt. (…). For vi har et lager af historier, gamle historier, vi kan 

trække på, når vi skal fremstille vores ubalance over for os selv. Når vi er i 

tvivl, kan vi endda falde tilbage på den gamle talemåde om, at tingene 

grundlæggende er, som de skal være, selv om vi lige nu er inde i en dårlig 

periode (Bruner, 2004, s. 116). 

3.1.3.1. SELVBERETNINGENS PRAGMATIK 

Når vi fortæller historier om os selv har vi ifølge Gergen (1997) en tendens til at være 

pragmatiske (s. 209). Han beskriver historierne som selvberetninger og argumenterer 

for, hvordan mennesker giver mening til deres liv ved hjælp af disse selvberetninger, og 

hvordan vores relationer med hinanden også leves ud fra narrativets form (Gergen, 

1997, s. 190). En relation mellem to mennesker indeholder almindeligvis 

kommunikative handlinger og derigennem selvberetninger. Eksempelvis starter en 
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venskabelig samtale ofte med: »Hvordan har du det?« eller: »Hvordan går det med 

X?«, hvorefter den adspurgte påbegynder en fortælling om, hvordan han/hun 

eksempelvis håndterer presset på arbejdet eller konflikten med kæresten. I disse 

selvberetninger har vi en tendens til at være pragmatiske for at finde mening i vores 

handlinger, også selvom de måske ikke altid er moralsk korrekte. Den pragmatiske del 

består i, at vi tilpasser historien, således den giver mening for os selv og lytteren i netop 

den pågældende situation. Måske har man tidligere givet udtryk for en række 

holdninger til, hvad man bør og ikke bør gøre i forskellige situationer, men i netop 

denne situation, kan det lade sig gøre at argumentere for det modsatte. Hvis en 

selvberetning fortælles på en måde der skaber forståelse og medfølelse fra lytteren, kan 

det dermed bidrage med en bedre mening og ro hos fortælleren. 

Tænk på, hvilken betydning lidelseshistorier kan have for at sikre én 

opmærksomhed, medlevelse og nærhed fra andre. Når man fortæller om 

sin depression, beskriver man ikke begyndelsen på en psykisk tilstand, men 

går ind i en bestemt form for relation. Beretningen kan på samme tid sikre 

én medfølelse og omsorg, undskylde ens fiaskoer og videregive straf 

(Gergen, 1997, s. 209). 

På den måde behøver vi ikke altid fortælle opadgående beretninger, hvor historien er 

heltemodig og fremstiller os selv som det perfekte menneske. En nedadgående 

beretning kan stadig indeholde social værdi for fortælleren, idet beretningen er med til 

at skabe sympati i relationen. 

At kigge nærmere på de pragmatiske selvberetninger er især relevant i undersøgelsen af 

Work-Life Balance. Forklaringer og begrundelser der gives i interviewene om, hvorfor 

der eksempelvis føles en ubalance imellem arbejdet og privatlivet viser, hvordan 

interviewpersonerne via fortællingen, finder mening i deres dilemma.  

3.1.4. BRUGEN AF DE NARRATIVE BEGREBER I AFHANDLINGEN 

De ovenstående præsenterede begreber fra den narrative teori skal hjælpe med i 

analysens 2. del at analysere, hvordan advokaterne finder mening i de konstruerede 

fortællinger. Det vil jeg gøre ved at se på de relevante historier om Work-Life Balance 

og kigge nærmere på, hvordan de fortæller om og argumenterer for situationer og valg. 
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I dette blik vil jeg især have fokus på selvberetningen og selvskabelsen i fortællingen, 

idet de er en stor del af meningsskabelsen. For at kunne udfolde selvskabelsen 

yderligere, vil jeg som tidligere nævnt bevæge mig videre fra narrativ teori og bringe et 

yderligere begreb om selvet i spil. 

Hvor Bruner (2004) og Gergen (1997) ser på selvskabelse i narrativer, kigger filosoffen, 

sociologen og psykologen George Herbert Mead (2005) nærmere på, hvordan vi skaber 

vores selv og identitet samt hvilke faktorer, der spiller ind i denne proces. Han 

fokuserer ikke i lige så høj grad på interaktionen og historierne, men argumenterer 

blandt andet for, hvordan den kognitive proces påvirkes af en generaliserende anden. 

3.2. SKABELSEN AF SELVET 

Mead (2005) kan, på trods af sin egen betegnelse som behaviorist, også betragtes som 

socialkonstruktivist, idet han mener, at personligheden hos mennesket skabes i social 

interaktion med andre (s. 165). Han anerkender ligeledes de dele af handlingen, som 

man ikke kan gøre til genstand for ydre iagttagelse, og lægger vægt på at forstå 

menneskelig handling i dens naturlige sociale sammenhæng (Mead, 2005, s. 37). Derfor 

ser jeg Meads (2005) begreb om Den generaliserede anden fra teorien om selvet som et 

godt supplement til mine begreber fra den narrative teori.  

For at forstå begrebet i den rette kontekst, introducerer jeg med at forklare, hvordan 

Mead (2005) beskriver selvet som noget, der udvikler sig i form af en social 

erfaringsdannelses- og aktivitetsproces, og dermed ikke noget der oprindeligt er til 

stede ved fødslen (s.165). Mead (2005) skelner i sin teori om selvets skabelse imellem 

Jeg og Mig som forskellige aspekter (s. 235):  

Mig’et modsvarer de af andres organiserede attituder, som vi tydeligvis 

tager til os, og som derefter styrer vores egne handlinger, i den 

udstrækning disse styres af selvbevidsthed. Mig’et kan således opfattes som 

den instans, der giver Jeg’et form (Mead, 2005, s. 235). 

Hvor Jeg’et er den spontane del af ens identitet, er Mig’et den del af vores identitet, som 

er socialt skabt, og som hele tiden ændrer sig i samspil med samfundet. Mig’et er den 

måde, hvorpå man ser sig selv i forhold til måden, man tror, andre ser en. Med andre 
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ord er måden, jeg ser mig selv en refleksion af den måde, jeg tror andre ser mig. Det er 

forhandlingen imellem Jeg og Mig, der skaber handling og derigennem personligheden: 

”Vi er opmærksomme på os selv parallelt med, at vi handler”  (Mead, 2005, s. 202).  

Eksempelvis vil en karrieremor, der sidst på dagen får lagt en opgave på sit bord måske 

tænke: »Den her opgave er virkelig spændende, jeg vil lave den nu, så den er færdig til i 

morgen«. Her er det Jeg’et der taler. Mig’et vil måske samtidig tænke: »Hvis jeg laver 

denne her opgave, når jeg først at hente mit barn i børnehaven lige til lukketid, og så 

ved jeg, at pædagogerne vil tænke, at jeg er en dårlig mor, der ikke prioriterer sit barn«. 

Her går forhandlingen så i gang imellem Jeg’et og Mig’et, hvor udfaldet påvirker 

karrieremoderens personlighed. Det tænkte eksempel illustrerer en smule karikeret, 

hvordan en sådan forhandling kan være en central proces i advokaters forhold til Work -

Life Balance. 

Udover at skulle forholde sig til sig selv og den måde, man ser sig selv gennem andres 

øjne, skal man også forholde sig til de normer, som man er en del af, i kraft af det 

samfund man lever i. Det er netop denne del af teorien, som finder jeg relevant at 

bruge. 

3.2.1. DEN GENERALISEREDE ANDEN 

Ifølge Meads (2005) teori om selvet findes der forskellige faser, som børn gennemgår, 

når de opbygger et selv (s. 181). I den sidste del af disse faser lærer barnet at betragte 

sig selv udefra, hvilket han kalder Den generaliserede anden (Mead, 2005, s. 182). Den 

generaliserede anden er kulturen, som vi er en del af. Mennesket spejler altså sin 

selvbevidsthed og selvbillede, ud fra den ide det har om, hvad samfundet mener, det 

bør gøre og være – som eksempelvis i rollen som mor. Man ser sig selv i forhold til, 

hvordan man selv synes, man lever op til denne samfundskultur. Det er på den måde 

ikke nødvendigvis direkte eksterne samfundsnormer, der påvirker den måde, 

mennesker lever på, men den enkeltes konstruktion af tanker om, hvordan man ud fra 

samfundsnormen bør leve og prioritere. 

3.2.2. BRUGEN AF BEGREBET OM DEN GENERALISERENDE ANDEN  

Meads (2005) syn på skabelsen af selvet og hvilke faktorer, der spiller ind, kan jeg 

bruge som supplement i min analyse af meningsskabelserne og de selvskabende 
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historier. Dette vil primært komme til udtryk, når jeg i analysen ved hjælp af begrebet 

om den generaliserede anden tolker på, hvordan advokaternes omgivelser og sociale 

virkelighed påvirker deres selvskabelse og handlinger.  

For at styrke analysens udtalelser om den sociale virkelighed, har jeg valgt at udvide 

med et teoretisk begreb om skabelsen af sociale verdener. Det har jeg valgt for at kunne 

se på, hvordan advokaternes sociale verdener påvirker deres meningsdannelse. 

3.3. SOCIALE VERDENER 

Menneskers opførsel i kraft af normer og kultur er ifølge W. Barnett Pearce (2007) 

påvirket af den sociale verden, de er en del af. Pearce (2007) opdagede allerede som 

barn, hvordan der var meget usagt i relationerne imellem mennesker og hvordan de 

opførte sig forskelligt i forskellige situationer og omgivelser (s. 45).  

Alle skaber verdener, som er ”komplette” eller  ”hele” inden for deres egne 

horisonter, og som er strukturerede i henhold til et ”bør”-system, som 

fortæller os, hvad tingene betyder, og hvad vi skal, kan, må eller ikke må 

gøre i dem eller på grund af dem (Pearce, 2007, s. 49). 

Ifølge Pearces (2007) CMM-teori skabes de sociale verdener i kommunikationen 

imellem mennesker: ”De er formet af det vi gør ved og med hinanden. De har en 

begyndelse og en ende, og de forandrer sig i tidens løb” (s. 49). Det handler altså om, 

hvad det er, man gør sammen, hvordan man gør det og hvad man bliver, når man gør 

det. Endvidere er det områder, som betyder noget for en, som er med til at skabe ens 

sociale verden. Ligesom ens værdier kan ændre sig, kan ens sociale verden også ændre 

sig med tiden. Både familieværdier og arbejdsværdier som man har taget med fra sit 

barndomshjem, kan være med til at påvirke den sociale verden, man finder mening i. 

Det kan også være værdier, som man i voksenlivet har tilegnet sig igennem sin 

arbejdsplads eller samlivspartner.  

De sociale verdener som mine interviewpersoner befinder sig i, har derfor stor 

betydning for, hvordan de skaber mening i forhold til deres Work-Life Balance. Hvor 

nogen af interviewpersonerne måske kan skabe mening i kraft af, at de er en del af en 

social verden, kan andre, som ikke er en del af denne, slet ikke skabe samme mening:  
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(…) mennesker i forskellige sociale verdener kan [alle] være hæderlige, men 

det, man i den ene sociale verden opfatter som hæderligt, bedømmes 

måske i den anden som uhæderligt eller slet og ret som noget, der er uden 

sammenhæng med noget andet (Pearce, 2007, s. 52).  

Det vil med andre ord sige, at alle hver især forsøger at leve et meningsfuldt og værdigt 

liv ud fra den sociale verden de lever i, men at andre måske har et helt andet billede af, 

hvad der giver mening og bør værdsættes i henhold til deres sociale verden.  

3.3.1 BRUGEN AF BEGREBET OM SOCIALE VERDENER 

Betragtningerne omkring skabelsen af de sociale verdener kan i min analyse hjælpe mig 

med, at forklare ligheder og sammenfald som jeg støder på i behandlingen af min 

empiri. Da alle interviewpersonerne er unge advokater med børn kan derigennem 

forekomme ligheder i deres sociale verdener idet de bevæger sig i samme fag. Når man 

arbejder inde for samme branche og oplever lignende udfordringer, antager jeg at man 

kan have lignende arbejdsværdier i kraft af en branchekultur. Derimod kan deres 

opvækst og valg af partner være med til at påvirke deres privatlivsværdier og 

derigennem deres sociale verden.  

3.4. AFRUNDING AF DET TEORETISKE FUNDAMENT 

Min analyse af meningsdannelserne vil tage udgangspunkt i begreber fra narrativ teori. 

Disse begreber vil jeg endvidere understøtte med et begrebet om den generaliserede 

anden fra Meads (2005) teori om selvet samt Pearces (2007) begreb om sociale 

verdener fra hans CMM-teori. Begreberne skal hjælpe mig med at kigge nærmere på, 

hvordan mine interviewpersoner skaber sig selv i form af værdier og holdninger samt 

hvad de tager udgangspunkt i. Denne samling af begreber gør det dermed muligt for 

mig at undersøge min overordnede problemformulering om, hvordan de unge 

advokater forholder sig til deres Work-Life Balance. Brugen af teori i form af begreber 

er som allerede nævnt i tråd med den socialkonstruktivistiske tilgang, og giver i denne 

afhandling et fokus på empirien, som den væsentligste del af vidensproduktionen.  

Denne tilgang til emnet Work-Life Balance er ikke tidligere blevet benyttet i forskning, 

hvilket kan begrundes med et ønske om at skabe generaliserbar og/eller 

løsningsfokuseret viden. Når jeg vælger at udvælge analysebærende begreber i stedet 
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for en enkelt teori, bliver konklusionen endvidere påvirket af dette. Dette valg er truffet 

for ikke at forsøge at presse en bestemt teori ned over min empiri, men i stedet lade 

empirien være det styrende.  

Selv om begreberne fra de forskellige teorier kan synes nært beslægtede, tager  de 

udgangspunkt i forskellige opfattelser af selvet. Hvor den narrative teori jeg har udvalgt 

(Bruner, 1986; 1999; 2004 og Gergen, 1997) interesserer sig for fortællingerne, som vi 

skaber for os selv og hinanden, er Mead (2005) mere interesseret i den kognitive 

skabelsesproces af selvet, som både styres af interne faktorer så som impulsivitet , men 

også af eksterne faktorer som samfundsnormer og hvordan vi tror andre ser os. Den 

tredje vinkel fra Pearce (2007) fokuserer på, hvordan vi i kommunikationen med 

hinanden skaber forskellige sociale verdener, og hvordan selvet skabes i tråd med den 

sociale verden, vi er en del af. Disse tre forskellige syn har jeg valgt at kombinere, for 

både at kunne kigge på de fortællinger, jeg hører i interviewene, men også for at kunne 

tolke på den meningsdannelse, der måske kunne lægge bag. Sidst men ikke mindst med 

hvilken baggrund i form af sociale verdener disse fortællinger og forståelser kan have. 

4. ANALYSE 

En analyse består grundlæggende af en opdeling og inddeling af et afgrænset emne, 

som gøres til genstand for en bestemt fortolkning (Reinechker & Jørgensen, 2010, s. 

181). I følgende kapitel har jeg derfor ved hjælp af den narrative analysemetode opdelt 

og inddelt min empiri i forhold til mit emne om Work-Life Balance samt fortolket den 

ud fra mine valgte teoribegreber med udgangspunkt i den narrative teori.  

Min analyse består af to forskellige faser; en redegørende fase og en teoretisk 

analyserende fase. I den første fase har jeg fokuseret på at besvare mit første og 

indledende forskningsspørgsmål: Hvilke dominerende problematikker konstrueres der 

gennem fortællingerne? Her har jeg ved hjælp af den narrative analysemetode kaldet 

kategorisk indholdsperspektiv (Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998, s. 112), 

kunnet finde relevante problematikker fra min empiri i relation t il Work-Life Balance. 

Disse problematikker er med til at give indblik i de udfordringer og omkringliggende 

omstændigheder, som de unge advokater italesætter.  
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I den anden fase kigger jeg, i kraft af mit teoriapparat, nærmere på mit andet 

forskningsspørgsmål: Hvordan skaber de via narrativer mening om sig selv i 

fortællingerne om deres Work-Life Balance? I denne del bruger jeg aktivt de narrative 

begreber fra Bruner (1986; 1999; 2004) og Gergen (1997) i form af intentionalitet, 

distinktionen mellem bevidsthedens og handlingens landskab, selvskabende historier 

og selvberetningens pragmatik til at fortolke den selvskabelse, advokaterne kan siges at 

lave via fortællingerne. Derudover supplerer jeg med begrebet om den generaliserede 

anden fra Meads (2005) teori om af skabelsen af selvet. Begrebet om den 

generaliserede anden er i den forbindelse brugt til at forklare, hvordan advokaterne 

hver især ser sig selv i forhold til den sociale virkelighed og det samfund, de er en del af. 

I den forbindelse understøtter jeg yderligere med Pearces (2007) begreb om sociale 

verdener, der viser hvordan advokaternes værdier og selvskabelser , trækker på den 

sociale virkelighed, de er en del af.  

4.1. FASE 1 – DOMINERENDE PROBLEMATIKKER 

Den første del af min analysemetode gik ud på at udpege de fortællinger i de enkelte 

interview, som var relevante for mit emne. Bagefter kategoriserede jeg fortællingerne og 

kiggede på, hvilke dominerende problematikker der gik igen på tværs af interviewene. 

Selvom alle mine interviewpersoner virkede glade for deres arbejde og var meget 

bevidste om deres livsførelse, fortalte de mig også om de udfordringer, de i kraft at 

jobbet oplevede i hverdagen. Den primære udfordring i forhold til Work-Life Balance 

var som forventet de lange arbejdstider, som branchen netop er kendt for. Derudover 

fortalte de alle, hvordan deres arbejdstelefoner og e-mails fyldte en stor del af deres 

privatliv, og hvordan de også spillede ind i forhold til, hvorvidt de kunne slappe af og 

være til stede i deres privatliv. Flere gav mig med deres fortællinger indblik i, hvordan 

det især var presset fra klienterne, der direkte eller indirekte var en udfordring i forhold 

til deres Work-Life Balance. Som advokat var arbejdet en stor del af deres liv og jeg 

oplevede, hvordan det nogle gange kunne være svært for dem at leve op til deres egne 

forventninger om, hvor meget energi privatlivet fortjente. Jeg blev i interviewene 

desuden klogere på, hvordan nedsat tid de fleste steder kun var en teoretisk mulighed. 

Der var mange rygter om, at en sådan ordning ikke kunne fungere i branchen. 

Derudover spillede forståelsen fra ledelsen en stor rolle, hvilket deltagerne havde 
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forskellige forhold til. Hvor nogle oplevede at lederen tog hensyn til privatlivet, 

oplevede andre det modsatte. 

I følgende afsnit, hvor jeg forsøger at illustrere problematikkerne, har jeg udvalgt citater 

på tværs af interviewene fra hver kategori af dominerende problematikker. Denne form 

for redegørende analyse har jeg valgt at prioritere, for at opgaven skal være så 

empirinær som mulig. Jeg bruger derfor aktivt citaterne til at sætte læseren ind i, hvilke 

tanke og oplevelser advokaterne italesætter omkring deres hverdag. Dette leder 

endvidere op til analysens anden fase. Hver analysedel indeholder et afsluttende afsnit 

med en personlig refleksion. Dette er med til at understrege, hvordan jeg som person og 

mine tanker omkring resultaterne, er med til at konstruere denne afhandlings 

konklusion. 

4.1.1. LANGE ARBEJDSTIDER 

Udfordringerne ved de lange arbejdstider i branchen var noget af det, som alle mine 

interviewpersoner berørte på den ene eller den anden måde. Deres gennemsnitlige 

arbejdstid placerede de med et intervalspænd på 40-70 timer om ugen, hvilket i nogle 

tilfælde ligger noget over den danske fuldtidsnorm. De forklarede i den forbindelse, 

hvordan man i advokatbranchen typisk arbejder med et debiteringskrav eller en 

tidsnorm, som betyder at de ansatte har et vidst antal timer, som skal kunne allokeres 

til en sag. På den måde bliver størstedelen af advokatens løn en sagsomkostning for 

klienten og ikke en udgift for partnerne. Antallet af debiterbare timer er ikke 

enslydende på tværs af kontorerne, men ligger i Kristians tilfælde på 6½ timer om 

dagen:  

Jeg tror det er 1450 [om året], det vil sige 6½ debiterbare timer hver dag, 

og det lyder måske ikke så farligt, men det er jo ikke den tid du er her, det 

er jo den tid du kan allokere direkte til en sag, det vil sige i sidste ende, så 

er der jo nogen der skal betale for det (Kristian, 48:06,1 - 50:40,6). 

Når de har et vidst antal arbejdstimer om dagen, som skal kunne placeres på en sag, 

betyder det, at nogle aktiviteter som eksempelvis frokost bliver ekstra timer, som skal 

lægges udover tidsnormen. Dette er især med til at skabe de lange arbejdstider: 
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Ikke fordi normen er så meget, men fordi du ikke kan tidsregistrere alting, 

du kan ikke tidsregistrere din frokost, oprydning, hvis du går på toilettet, 

hvis du lige spiser kage med dine kollegaer. Der forsvinder rigtig meget tid i 

løbet af en dag. For mig tager det mindst 9 timer at tidsregistrere 7 

(Charlotte, 7:39,8 - 9:03,9). 

De lange arbejdstider bliver hos de fleste af interviewpersonerne oplevet som svære at 

kombinere med det at være børnefamilie. De fortæller hvordan det kræver planlægning 

og viljestyrke at kunne gå fra arbejde og få hentet børn i institutioner inden de lukker 

kl. 16. Ved hjælp af fleksibiliteten fra arbejdspladsen, som alle sætter meget pris på, 

lykkes det dog. Det kan eksempelvis være ved at møde tidligt på arbejde, de dage de 

skal hente og/eller at arbejde hjemmefra om aftenen. 

Så det er da en tidsmæssig udfordring, fordi det for mange er sådan lige 

midt på eftermiddagen, også mange af de klienter vi har (…), det er jo 

direktører og finansdirektører og bestyrelser i de større virksomheder, de 

er ikke vant til at klokken… altså mange af dem er i hvert fald ikke… mange 

af dem [der] har (…) haft små børn for ti år siden, har måske en forståelse 

af det, men har måske også lidt glemt, at hvis der lige ligger et møde 

klokken fire for eksempel, så er det ikke altid, at man kan deltage, fordi så 

skal du i vuggestuen. Det kan godt være, at de kommer i tanke om, at nå ja 

sådan fungerer det jo nok, men det kan man jo ikke regne med. Så den 

tidsmæssige udfordring er helt klart sådan det største problem, der er for 

mig lige nu (Kristian, 50:46,8 - 52:20,7). 

(…) som udgangspunkt går jeg klokken fire der [de dage hun skal hente], 

men så har jeg så også været der siden klokken halv syv om morgenen, og 

vil typisk også, hvis nødvendigt, tage en time eller to om aftenen (Malene, 

8:02,4 - 9:43,9). 

(…) det kan da være svært at få det til at hænge sammen og jeg er nok 

blevet ekstra udfordret, efter jeg har fået et barn, for før i tiden så ville jeg 

hellere bare blive siddende på kontoret en time mere, for at blive færdig, 

end jeg gad, at skulle trække stikket og så gå hjem og så åbne computeren 

igen. Og det er der jo bare nogle gange behov for, når man ved, at man skal 
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gå klokken fire, altså man kan ikke bare lige blive siddende til klokken fem, 

så der kan jeg godt have haft det svært ved at få det til at hænge sammen. 

Men altså, der har været perioder, hvor det har været for meget, altså hvor 

man er gået hjem og så er man blevet nødt til at ordne barn og hvad man 

nu skulle, og så sætte sig og arbejde igen til klokken tolv, og det egner jeg 

mig bare ikke til i længere tid ad gangen, så der bliver jeg lidt presset 

(Maiken, 26:26,0 - 27:22,7). 

At få arbejdstiderne til at fungere i hverdagen kræver som sagt en stram planlægning, 

når man er ung advokat med børn. Når planlægningen i hverdagen er så stram, bliver 

sådan noget som sygdom ifølge Malene noget, der vælter hverdagen fuldstændigt: 

(…) at have et barn for eksempel, som bliver sygt og er hjemme tre dage. 

Det vælter jo fuldstændig en hverdag, som er lagt an på, at man kører på 

nærmest halve timer, hvis det hele skrider, så skrider… så selvfølgelig er det 

overhovedet ikke nemt og det er afsindigt stressende at stå den der aften 

for at finde ud af, hvem det er der skal blive hjemme eller hvordan man lige 

skal løse, at man så ikke når de møder eller når de opgaver eller et eller 

andet andet. Der er jo ikke lagt plads ind til, at man lige kan tage de der: 

»Nå men nu er jeg bare ikke tilgængelig alligevel« (Malene, 43:48,0 - 

45:29,9). 

De udvalgte citater giver et godt indblik i, hvordan det især er de lange arbejdstider, der 

bliver talt om som en daglig udfordring. Denne problematik kom ikke som nogen 

overraskelse for mig, da advokatbranchen som nævnt har ry  for lange arbejdstider, og 

min fordom derfor blev bekræftet. Jeg finder det interessant, hvordan alle mine 

interviewpersoner virkede meget afklaret med vilkårene omkring de lange arbejdsdage, 

og hvordan de i kraft af deres ambitiøse tilgang til arbejdet ønskede at bruge meget tid 

på det. Samtidigt får jeg i kraft af deres fortællinger indtryk af, hvor problematisk det 

nogle gange ender med at være for deres privatliv. 

4.1.2. BRUGEN AF MOBILTELEFON OG E-MAIL 

Mobiltelefonen og e-mailen fylder meget i advokaternes hverdag. De fleste af mine 

interviewpersoner har valgt at bruge arbejdstelefonen som privattelefon, hvilket gør, at 
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de hele tiden står til rådighed for klienterne og det opleves derfor for nogle svært at 

holde helt fri. Mobiltelefonen beskrives som et vigtigt redskab til at holde øje med og 

skabe overblik over arbejdsopgaverne. Det kan derfor virke stressende eller give dårlig 

samvittighed ikke at have adgang til den hele tiden.  

Man kan godt blive lidt styret af den, telefonen, jeg har i perioder valgt at 

slå det her push fra, så den ikke skriver hele tiden, hvor mange nye mails 

man har fået, for det kan gøre, at det er rigtig svært at holde fri. Men 

samtidigt har man også mulighed for hele tiden, at holde sig ajour med 

hvad der kommer, og også når man holder ferie, så er det jo også få 

mennesker, når man har arbejdsmailen på telefonen, der helt lader den 

være. Det har jeg vidst nok prøvet engang eller to, hvor jeg slet ikke gik ind 

og tjekkede, men så går man bare sådan lidt [med] konstant dårlig 

samvittighed, fordi hvis der nu kom noget, som jeg lige kunne svare på, 

eller der nu kom noget direkte til mig, som ikke kom til nogen andre, jamen 

så kunne jeg jo lige have sendt det videre i hvert fald. Så man bliver lidt en 

slave af sin arbejdsmail på den måde, at man kan næsten ikke lade være 

med at tjekke den, og hvis der så er kommet en eller anden ærgerlig mail, 

hvor man tænker, ah fuck det der havde jeg glemt, eller shit mand jeg får 

travlt med det her efter ferien, jamen så kan det måske være svært at nyde 

ferien ordentlig. Men samtidig kan man måske slet ikke lade være med at 

tjekke, og så kan man også finde ro i, at der ikke kom noget slemt, det har 

jeg nogen gange også tænkt, nårh der var bare det her, eller nårh der er slet 

ikke kommet noget, så kan jeg slappe af (Charlotte, 16:40,1 - 18:11,4). 

(…) klienterne [har] i stigende grad også forventninger om, at man altid er 

tilgængelig. Det er jo ikke sjældent, at man bliver ringet op om aftenen eller 

man får mails efter klokken otte, altså der er ikke rigtig en respekt for 

privatlivet på den måde (Simone, 4:07,0 - 4:56,0). 

(…)[i] sidste uge, der oplevede jeg, jeg tror det var rekord, jeg tror jeg fik 15 

mails fra jeg gik, satte mig i toget fra Hellerup, til jeg ikke engang var 

kommet til Nørreport, så var der kommet 15 mails, der tænkte jeg også, 

hold da kæft, det kan da ikke være rigtig det her (Martin, 31:47,9 - 32:41,3). 
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Det kan tilsyneladende både være svært at lade sin telefon ligge og dermed håndtere 

uvisheden om, hvad der foregår imens man er væk. Da jeg spurgte ind til, hvorvidt det 

blev forventet af partnerne, at man tjekkede sin e-mail i fritiden, fortalte de fleste, at det 

ikke var sagt eksplicit, men at det var en naturlig del af jobbet. 

(…) altså jeg tror, at hvis man bare sagde: »Jamen jeg tjekker aldrig mails i 

weekenden« til sin chef, så tror jeg han ville sige: »Nå, men det synes jeg så 

du skulle begynde på«. Så på den måde så ved man jo godt, at det lidt 

forventes at man gør det og man er jo også til rådighed 24 i døgnet 

principielt i hvert fald (Charlotte, 18:32,0 - 19:00,3). 

Jeg tror ikke man bliver fyret, fordi man ikke svarer på en mail, men hvis 

det er sådan noget, der gentager sig, så kan det godt være, at din chef godt 

kunne finde på at sige, burde du ikke lige, det er jo derfor, man får de her 

telefoner, det er jo kun derfor. Jeg tror ikke der er nogen chef, der er 

interesseret i at give en dyr telefon til sin ansatte advokat, bare så han 

ligesom kan bruge den til orientering, det tror jeg sgu ikke (Martin, 33:43,1 

- 34:37,6). 

(…) altså der er ikke noget sort hvidt, det kommer an på sagen, og det 

kommer an på dig, og det kommer an på den partner du arbejder for, og 

det kommer an på klientens forventninger. Og du har selv et ansvar også, 

synes jeg, i at afstemme de forventninger (Kristian, 45:43,3 - 47:31,3). 

På den måde opleves der en indirekte forventning om, at man svarer på sine mails 

udenfor arbejdstiden, men brugen af mobiltelefonen blev også fortalt som vigtig i 

forhold til advokaternes mentale tilstand. Nogle følte sig stressede, hvis de ikke havde 

adgang til telefonen i fritiden eller på ferien. De fleste ønskede, at blive bedre til at 

håndtere hyppigheden af brugen, og fortalte om, hvordan det påvirker deres evne til at 

være nærværende overfor familien og slappe af. 

(…) for mig virker det ikke stressende, at vide hvad der foregår, det virker 

faktisk mere stressende ikke at vide, hvad der foregår - på en eller anden 

måde. Jeg prøvede på et tidspunkt, da jeg skiftede firma, at have en mobil 

hvor der ikke var mail på, (…) og det syntes jeg faktisk var stressende, fordi 
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jeg vidste ikke, når jeg kom tilbage fra en weekend, hvad der lå (Maiken, 

20:51,6 - 23:05,1). 

Jeg er nok lidt dårlig til ikke at tjekke mails hele tiden, så jeg tjekker meget 

tit mails, og gør det også lidt i smug. Jeg kan rigtig godt lide at have et 

overblik over, hvad der ligger. Jeg behøver ikke nødvendigvis svare dem, 

det er ikke sådan, jeg kan bare virkelig godt lide at have et overblik over, 

hvad der kommer ind (Simone, 23:46,5 - 25:10,5). 

[Min kæreste] synes det er usundt (at tjekke sin arbejdsmobil på ferien). 

Han har sikkert ret i det, fordi det er jo, jeg kan jo se, at selv når man er på 

ferie i en længere periode, der går jo noget tid, og så begynder e-mailsne at 

holde op med at komme ind, fordi så fatter folk jo, at man er på ferie. Og så 

går der en periode, hvor man jo ikke behøver at tjekke, fordi der kommer 

ikke noget. Så kan jeg mærke, så slapper jeg rigtigt af. Hvor det der med at 

man tjekker, det holder jo også en fast i det. Så jeg vil sige, der er helt klart 

noget i det, som ikke er så sundt. Men jeg synes det er enormt stressende 

ikke at gøre det. Altså jeg får enormt meget stress af ikke at tjekke. Og det 

er det min kæreste siger, er noget pjat. Men det gør jeg, fordi jeg kan ikke 

lide ikke at vide, hvad der er, hvad der kommer ind (Simone, 25:25,4 - 

26:20,8). 

(…) nu skal det jo heller ikke lyde sådan, så at jeg sidder med min 

mobiltelefon hele tiden, men jeg vil gerne blive bedre til at sige, okay jeg 

behøver ikke tjekke den hvert kvarter eller et eller andet. (…) jeg [er] bare 

ikke struktureret nok omkring den nok til at få ind, men det ville klart 

være, altså nogle gange bliver man jo lige revet ud af en samtale, eller min 

datter siger sådan: »Nej ikke telefonen nu«. Hun er tre, ik (Malene, 38:38,4 

- 40:20,5). 

I dette afsnit ser man, hvor central en rolle mobiltelefonen og adgangen til 

arbejdsmailen spiller i advokaternes hverdag. I kraft af at disse to 

kommunikationsmidler følger dem overalt, er det med til at udviske den grænse, der 

ellers ville være imellem arbejdet og privatlivet. På den måde bliver dét at være advokat 

til en livsstil og en stor del af deres identitet som menneske. Udfordringerne med 
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mobiltelefoner og andre moderne kommunikationsveje er ikke noget, der er enestående 

for advokatbranchen. Mange oplever i dag, hvordan den konstant mulige 

tilgængelighed påvirker deres hverdag. Derfor finder jeg det ikke overraskende, at 

advokaterne oplever udfordringer med det, men jeg hører i fortællingerne, hvordan det 

er en central spiller i, hvor meget deres arbejde flyder ind over privatlivet og finder det 

derfor relevant at gøre rede for i en analyse, der handler om Work-Life Balance. 

4.1.3. PRES FRA KUNDER 

En problemstilling som flere fortalte om var, hvordan de oplevede et stort pres fra 

kundernes side og hvordan det påvirkede deres arbejde. De korte deadlines og den 

hårde konkurrencen på markedet var nogle af begrundelserne for, hvorfor denne 

problemstilling eksisterer. Partnerne tør tilsyneladende ikke altid sige nej til en sag, og 

derfor lægges der ofte et stort pres på advokaterne. 

Kunderne er bestemt ikke blevet mindre krævende de sidste par år. Så jeg 

tror ikke du får en stilling, hvor du får nemmere ved at planlægge din tid 

end du gør nu, fordi kundekravet vil stå der, og det vil stå der med nogle 

relative korte deadlines (Lasse, 9:26,4 - 11:13,7). 

(…) [Der] er stor konkurrence om kunder og klienter, altså 

advokatbranchen er jo selvfølgelig også kendetegnet ved det. Bare en lille 

fejl eller lille ting, så smutter vedkommende bare, så enkelt er det. Så det er 

jo klart, at det gør jo, at ens ledere og chefer måske i højere grad bliver nødt 

til at love nogle ting, som måske ikke kan lade sig gøre 

medarbejdermæssigt eller internt i huset. »Jamen skal vi stævne 

modparten?«, »Ja det gør vi«, »Fint jeg har en stævning klar om 2 uger«, 

så siger klienten: »Kan vi ikke bare stævne dem i morgen?«, »Jo jo, jo jo«. 

Og så kommer chefen og siger: »Hov Martin, du skal lige have lavet denne 

her stævning, jeg ved godt at det måske er 14 dages arbejde, men nu har jeg 

lovet det til klienten«. Og så skal jeg sidde der, og uden at sove eller noget 

som helst. Det er altså virkelige hændelser det her, fra det virkelige liv 

(Martin, 16:20,6 - 20:06,8). 
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Ja men det er jo lidt mit mantra om, at de kan jo også sige nej. Hvis de ved, 

at vi er, det er jo nok det, der irriterer mig ved advokatbranchen, det er det 

der med, hvis de ved, man er lagt fuldstændig ned og arbejder alt hvad man 

kan og så hurtigt man kan og så godt man kan, og så tager de alligevel en 

sag mere ind, fordi de tør ikke sige nej, altså det er lidt den der, tror jeg, 

iværksætter ting, eller selvstændig ting med, at man tør ikke sige nej til 

opgaver, for man ved ikke, hvordan det ser ud i næste uge, og man vil gerne 

- igen det der med at please, eller hvad man skal sige, de siger jo det er at 

yde en service overfor klienten, men at de kunne godt sige nej til opgaver 

engang imellem, eller udfordre deadlines fra klienter. For eksempel især på 

de der transaktioner vi sidder med, de der når vi skal købe og sælge 

selskaber, så bliver der ofte sat nogle fuldstændig urealistiske deadlines for 

hvad vi skal nå, og man [partnerne] siger bare: »Ja«, altså i stedet for at 

sige: »Okay, det kan vi godt, men hvis vi gerne vil have det rigtig gode 

produkt, så skal vi have en dag eller to mere«. Det er jo ikke fordi vi 

snakker at vi skal have en måned mere eller noget, altså, for mig at se i 

hvert fald, så kunne de ved at justere nogle tidsforventninger med ikke 

særlig meget, lette hverdagen meget. Fordi så kan man lige få presset, altså 

omrokeret nogle ting. Altså hvis der kommer noget klokken tre og man 

lover det til næste morgen, jamen så er der bare ikke særlig mange timer at 

rokere om med. Hvis man lover det til i overmorgen, så har man lidt større 

fleksibilitet til lige at kunne arbejde det ind. Så jeg tror egentlig at, ved at 

sige nej eller udfordre tidspunkter, eller ikke bare at sige: »Du får det i 

morgen«, når de får en opgave, så kunne de gøre meget (Maiken, 35:39,3 - 

37:15,0). 

De udvalgte citater viser, hvordan presset fra kunderne og de korte deadlines gør det 

svært for advokaterne at planlægge deres privatliv og leve op til private aftaler. En 

sådan uforudsigelighed kan være med til at påvirke balancen imellem privatliv og 

arbejdslivet meget, og jeg ser det derfor som en interessant faktor for, at advokaterne 

kan have udfordringer med at skabe Work-Life Balance. Selvom presset påvirker dem 

både i forhold til den grundighed, de ønsker at lægge i arbejdet og at det kan gå ind og 

gøre krav på deres privatliv, så virker de alle meget afklarede med, at det er et 
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markedsvilkår. Konkurrencen om kunderne er så stor, at det ikke lader til, at der er 

noget at stille op. En sådan afklarethed tænker jeg, kan være med til at påvirke, hvordan 

de får skabt mening om deres Work-Life Balance og kan gøre det nemmere end i andre 

brancher, hvor der måske ikke er samme afklaring og forståelse for præmisserne. 

4.1.4. MANGEL PÅ OVERSKUD I FRITIDEN 

Når advokaterne bruger meget energi på deres arbejde, har det konsekvenser for, hvor 

meget energi de kan lægge i deres fritid. Det kan betyde at selv den tid, som de har til 

private aktiviteter væk fra arbejdet, måske ikke kan bibringe den gode balance, fordi 

energien allerede er opbrugt. 

(…) når jeg først er færdig med det jeg skal nå ved seks halv syv tiden, 

jamen så er det jo svært at få energi til at mødes med venner og veninder. 

Det er også derfor, at jeg ikke mødes så meget med folk, det er fordi at efter 

en lang arbejdsdag, så er det ikke lige det man tænker: »Yes mand nu skal 

vi bare ud at spise« så vil man bare hellere hjem. Så på den måde synes jeg 

i det hele taget at have et job, der kræver at man arbejder så mange timer, 

det er i sig selv en udfordring, for at få tid til de andre ting man ellers gerne 

vil (Charlotte, 22:59,4 - 23:52,4). 

Baggrunden for at finde manglen på overskud i fritiden som en relevant problematik er, 

at det for de fleste kræver tid med familie og venner i hverdagen for at opleve Work-Life 

Balance. Det er derfor en relevant problematik, at selvom man praktisk set har tid til at 

få opfyldt disse behov, så alligevel ikke har overskud til at indgå i de sammenhænge, 

hvor det opstår. Hvor nogle af deltagerne fik energi af at være sammen med andre 

mennesker i deres fritid, fik andre det af at dyrke en bestemt form for motion. Begge 

eksempler på energiskabende fritidsaktiviteter oplevede jeg, blev påvirket negativt af de 

høje krav, der blev stillet på arbejdet, hvilket i så fald også burde have en effekt på deres 

Work-Life Balance.  

4.1.5. PROBLEMET MED NEDSAT TID 

En naturlig tanke for flere af de overnævnte problematikker kunne være at spørge ind 

til muligheden for at gå ned i tid, og dermed få mere tid og overskud til privatlivet. Det 

gjorde jeg i nogle tilfælde og andre gange kom deltagerne selv ind på, hvilke 
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udfordringer der var med netop denne ordning. De fortalte næsten alle, hvordan de 

aldrig havde hørt om nogen, hvor det rent faktisk fungerede. 

(…) jeg kender ikke nogen der har haft en deltidsstilling, hvor det sådan 

virkelig har kørt som smurt (Lasse, 11:17,7 - 12:06,7). 

(…) det man ellers hører generelt i branchen, det er at med nedsat tid, at 

det fungerer ikke rigtigt i praksis. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer hos 

os, men at man har det problem, at sagerne er der jo stadigvæk, og der er 

måske nogle partnere, der ikke rigtig kan forstå, at man er på nedsat tid, 

fordi man er jo på arbejdet, men så går man klokken 15 en af dagene, og det 

har jeg i hvert fald hørt eksempler på, at det ikke altid har været så god en 

historie. Hvis nedsat tid reelt bare betyder at man kommer ned på 37 timer, 

så synes jeg heller ikke det er så, altså så er det jo selvfølgelig nedsat tid i 

forhold til ens reelle arbejdstid, men så er det jo bare illusorisk synes jeg 

(Michael, 27:49,2 - 28:52,2). 

Men jeg mener faktisk at have hørt at man ikke rigtig accepterer nedsat tid 

længere, at de er begyndt at sige nej, at det kan man ikke. At så skal man 

måske hellere finde et andet sted at være (Charlotte, 30:49,9 - 32:21,2). 

De har et program hvor man kan komme 20% ned i debiteringskrav og 

20% ned i løn. Jeg kan ikke huske helt reglerne for det, jeg tror måske kun, 

at man kan være på det, et år efter man kommer tilbage fra barsel. Der er 

vidst nogle regler om, hvornår man kan få det, men tid-program har man, 

men der er ikke ret mange på dem, for jeg hører, at de ikke rigtig fungerer. 

Fordi igen, én ting er jo at det kommer oppefra, men det kræver jo så 

selvfølgelig også, at der er en forventning om, at man respekterer det 

længere nede i systemet. Og det hører jeg måske lidt, ikke bliver  så 

respekteret. Når bølgerne står højt, så er det sådan lidt, jamen så kan det 

godt være, at du på papiret skulle arbejde 20% mindre, men vi har lige den 

her transaktion så... (Simone, 47:20,5 - 48:51,8). 

Det virker på ovenstående citater ikke til, at nedsat tid ses som en reel mulighed eller 

løsning på problemerne. Hvis nedsat tid alligevel kun gælder de dage, hvor der ikke er 
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pres på, vil det i en uforudsigelig hverdag, umiddelbart ikke kunne bruges som et 

værktøj til at skabe Work-Life Balance.     

4.1.6. LEDELSE 

Alle advokatkontorerne, som i kraft af deltagerne bliver omtalt i denne afhandling, er 

alle opbygget af en partnerstruktur. En partnerstruktur som primært består af dygtige 

advokater, der i kraft af gode egenskaber med at tiltrække klienter er blevet partnere og 

derefter udgør ledelsen. Ledelse af medarbejdere er en omdiskuteret ting helt generelt, 

men især i advokatbranchen oplever mine deltagere, at der eksisterer problematikker, 

som i sidste ende påvirker deres Work-Life Balance. 

(…) et advokatfirma er jo virksomhedskonstruktionsmæssigt en underlig 

størrelse, for der er jo ikke nogen ledelse, der er jo en række medejere, som 

er partnere, men de bruger jo ikke deres tid på ledelse, de bruger jo deres 

tid på at arbejde som advokater, fordi det jo er det, de er. Men samtidig så 

skal de jo et eller andet sted udgøre ledelsen. Der er mange advokatfirmaer, 

der er begyndt at have en administrerende direktør eller en eller form for 

ledelse, men det er sjældent at det bliver godt, fordi normalt skal den 

administrerende direktør jo bestemme, men han kommer jo ikke til at 

bestemme noget herinde, når der sidder 50 partnere, som alle sammen 

synes at de skal bestemme det hele fordi de ejer firmaet. Advokater er 

typisk bare nogle komplet elendige ledere, og jeg tror heller ikke 

[kontornavn] er hverken værre eller bedre end andre steder (Kristian, 

23:45,7 - 24:35,4). 

Det er klart, at hvis du skal op og være partner sådan et sted her, så fylder 

dine sager og dine klienter bare alt, så jeg tror simpelthen ikke, du har ikke, 

det kan også være at det er den type person, det har det måske også været 

typisk, altså sådan nogle dumme svin, der bare var gode til at vinde sager 

og gode til at skrabe klienter til sig, og virkeligheden så så du jo på, hvor 

meget du omsatte for, eller i hvert fald hvor meget du tjente ind ik, og der 

skal du bare have været, altså der nytter det jo ikke noget bare at være en 

flink fyr. Jo flere penge du tjente, jo nemmere var det at blive partner og jo 

nemmere var det at blive ved med at være partner og tjene endnu flere 
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penge ik. Så har branchen bare været, altså måden det hele har været 

skruet sammen på har det åbenbart bare været nemmere, hvis du havde 

været et dumt svin, sådan helt forsimplet. Så er der jo selvfølgelig 

undtagelser. Men jeg tror bare det har fyldt så meget i folks liv, det her med 

deres profession, at de ikke har kunnet ligge et ekstra lag på, der hedder 

ledelse og ledelsesteori og psykologi, og altså alle de ting, som der også skal 

til for at blive en god leder. Fordi det at du er en god advokat, det gør dig 

ikke til en god leder overhovedet nødvendigvis i hvert fald. Så det er et 

kæmpe problem i advokatbranchen, som [kontornavn] lider under, og som 

mange af de andre store og formentlig alle sammen lider under. Også dem 

der har ansat en decideret ledelse (Kristian, 24:39,9 - 26:22,5). 

(…) fordi at du let kan komme til at arbejde for 2-5 partnere, som alle 

sammen ikke ved, hvad du ellers går og laver, udover hans eller hendes 

sager. Der er mange mennesker, der kan blive klemt i den struktur, som et 

advokatfirma har. Hvis man ikke får presset igen, så kan du i den grad ende 

i problemer (Lasse, 7:01,9 - 9:16,3). 

Jeg tror man har sådan lidt en forkert medarbejderpleje-opfattelse, så 

tænker man: »Hvis vi så sender dem på fede rejser engang hvert andet år, 

eller laver sådan en fed tur til Berlin eller et eller andet, så er de glade alle 

sammen«. Hvor jeg tror at for de fleste medarbejdere, så er det måske mere 

dagligdagen, der skal fungere, som er lidt ligeglad med, om man er på en 

forlænget weekend i Berlin en gang hvert andet år. Men jeg tror også at det 

er svært at ændre (Maiken, 10:11,9 - 10:51,6). 

(…) dem der bliver i branchen de er jo opdraget i det, (…) fra man blev 

fuldmægtig og så er man bare blevet en integreret del af den der kultur på 

et eller andet tidspunkt, så bliver det jo bare normalen, så man stiller ikke 

nødvendigvis spørgsmålstegn ved det, hvor dem der stiller spørgsmålstegn 

ved det, det er nok også dem, der forsvinder. Så så længe at partnerkredsen 

har, at det er normalen for dem, så er det jo svært at få det ændret nedefra, 

der skal nok noget ledelsesændring til, før at det bliver ændret tror jeg 

(Maiken, 10:54,0 - 11:32,4). 
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Man kan jo heller ikke have en leder, der måske, altså jeg har ikke været 

udsat for, jeg er ikke blevet råbt ad eller noget, men jeg har da oplevet 

andre steder og hørt om, at ens kollega får en skideballe foran en selv, hvor 

man er med på en lytter, hvor det også berører en lige så meget, som det 

var en selv, og det skaber jo et dårligt indeklima og arbejdsklima, og hvor 

motivationen falder fuldstændig. (…) og jeg ved jo godt, at nogle steder, 

jamen hov vi har jo frokostordning og du får en pære og en banen om 

dagen, og du kan også få ferie det første år, hvis du ikke har optjent. Men 

hvad fanden skal jeg bruge det til, når jeg bliver tvunget ud i at blive skældt 

ud eller se en kollega blive skældt ud, arbejde tre dage i træk (Martin, 

53:45,3 - 59:25,1). 

Har du en chef der for eksempel ikke har børn eller hustru eller lignende, 

har de i højere grad sværere ved at sætte sig ind i, hvorfor det er vigtigt 

(Lasse, 25:12,5 - 25:58,3). 

Altså jeg tror [at for] mange partnere i advokatbranchen i hvert fald, der er 

work og life det sådan set (griner), der er et lighedstegn i mellem det 

(Maiken, 37:22,5 - 38:05,1). 

Dialogen er meget meget vigtig og det er vigtigt, at man ikke ligesom lader 

sig kue af, at de måske ikke hører efter hele tiden. Man bliver nødt til lidt at 

tage dem nogle gange. Og også ligesom anerkender, at når man bliver pisse 

irriteret over, at de ikke har hørt efter, og at de kommer med flere opgaver, 

når man lige har sagt, at man overhovedet ikke kan styre det, at så må man 

bare sige, jamen okay, deres hverdag er også hektisk (Malene, 14:20,1 - 

16:48,4). 

(…) min eneste bøn ville jo være at man måske kunne rode lidt bod på det 

[tidspresset] på en eller anden måde. Og så tænker cheferne sikkert, at: 

»Jamen de ansatte får jo en god løn«, men altså når man dividerer den løn 

man får med antallet af timer man faktisk arbejder, så er man vel på linje 

med en, der sidder i kassen i Netto, tror jeg. Så det er ikke noget, der 

kompenserer og uanset om man så fik det firedobbelte, jamen så ville det jo 

aldrig kompensere for, at man slider sig selv på den måde. Så det kunne jeg 
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godt tænke mig, at det blev lidt anderledes, at det blev lidt mere humane 

forhold. Men på den anden side, så har jeg ikke en løsning på det, fordi som 

sagt det er et konkurrencepræget marked, og det vil det altid være. Det er 

bare en kamp om at få klienter og beholde dem man har, så de ikke går 

over til en anden (Martin, 16:20,6 - 20:06,8). 

(…) da jeg var sygemeldt under min graviditet, men stadig var her deltid. 

Jeg var her, tror jeg, 25 timer og det er jo virkelig lidt i forhold til hvor 

meget jeg plejer. Der ved min chef jo selvfølgelig godt, at jeg var sygemeldt 

og skulle gå hjem klokken senest to hver dag, men så bliver der alligevel 

lagt nogle kæmpe opgaver, som jo ikke kan løses uden at man sidder der en 

hel nat. Det er sådan et meget godt eksempel, og det er jo ikke af ond vilje 

at det bliver gjort, men det skal jo laves og hvis ikke lige der var andre, 

jamen så måtte det jo så blive lagt til mig. Ikke at det gør det mere 

acceptabelt, men det er jo måske en forklaring på, hvorfor det er sådan 

(Simone, 13:15,6 - 15:25,7). 

Som illustreret ved de mange citater, spiller ledelsen en stor rolle i advokaternes Work -

Life Balance. Selvom flere fortalte at de følte, at deres nærmeste leder tog hensyn til 

deres privatliv, var de mere generelt italesatte problematikker overskyggende. Ønsker 

om mere humane forhold og ikke at blive råbt ad, sammen med fortællinger om 

misforstået medarbejderpleje og dårlig arbejdsklima vidner om, at der på 

ledelsesfronten er gode muligheder for forbedringer i forbindelse med advokaternes 

Work-Life Balance.  

4.1.7. OPSAMLING PÅ ANALYSENS FØRSTE FASE 

I den redegørende analysefase har jeg præsenteret de problematikker, som jeg har 

kunnet se gå igen på tværs af interviewene. Her var det især de lange arbejdstider, som 

var en stor udfordring for deltagerne i forhold til at skabe Work-Life Balance. Alligevel 

oplevede jeg, hvordan de på trods af de konsekvenser det gav i deres privatliv, var 

meget afklarede om, at det var et vilkår for at være i branchen. Derudover var 

mobiltelefonen og adgangen til arbejdsmailen med til at udviske grænsen mellem 

arbejdet og privatlivet. Selvom flere havde et ønske om, at kunne lægge telefonen fra 

sig, oplevede mange, at det var en implicit forventning fra både lederen og klienterne 
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om, at de var til rådighed hele døgnet. Endvidere mærkede de alle et pres fra klienterne 

direkte eller indirekte via lederen. Presset kom til udtryk i forhold til , at gøre deres dag 

meget uforudsigelig når det krævede, at de pludseligt måtte blive på kontoret længere 

end forventet. De fleste deltagere var dog afklarede med, at det er et branchevilkår, som 

kommer fra den store konkurrence, der er på markedet. Arbejdspresset og de lange 

arbejdsdage påvirkede desuden det overskud, som nogle af advokaterne følte de 

manglede i deres fritid. Manglen på overskud resulterede dermed i, at nogen måtte gå 

på kompromis med energiskabende aktiviteter i fritiden. Muligheden for at gå på 

nedsat tid blev for mange set som en praktisk umulighed, idet man i pressede 

situationer alligevel blev forventet at arbejde mere. I forbindelse med at skabe Work-

Life Balance var ledelsens forståelse og hensyn til privatlivet en vigtig faktor. Her var 

det meget forskellige hvor meget hensyn og forståelse deltagerne oplevede fra deres 

leder. Flere begrundede dårlig ledelse med partnerstrukturen, som de mente ikke 

automatisk affødte gode ledere.  

På trods af alle disse problematikker som jeg i kraft af mine udvalgte citater har  været 

med til at konstruere, virkede alle deltagerne overordnet glade og umiddelbart tilfredse 

med deres tilværelse. Dette kan synes paradoksalt for læseren, og det har jeg tilmed 

oplevet, når jeg har indviet sparringspartnere til at kigge på citaterne med mig. Her er 

jeg blevet overrasket over, hvor stor afstandstagen de har haft overfor de valg og vilkår, 

som de kunne læse, at advokaterne lever med. Når jeg oplever, at mine 

sparringspartnere ikke opnår samme forståelse i narrativerne, som jeg gjorde som aktiv 

deltager i interviewene gjorde, viser det, hvor vigtig den løbende meningsdannelse er. 

Når deltagerne har fortalt om deres udfordringer og tanker, har de ved hjælp af 

narrativerne hele tiden kunnet forklare og forsvare deres valg. Jeg vil derfor i det næste 

analyseafsnit forsøge at vise nogle eksempler på, hvordan man med hjælp af narrativ 

teori kan se, de får skabt mening omkring deres valg. 

4.2. FASE 2 – DEN NARRATIVE SELVSKABELSE OG 

MENINGSDANNELSE 

Nu hvor jeg i den første analysefase har fået skabt et billede af de problematikker , 

advokaterne italesætter i forbindelse med deres arbejde, finder jeg det interessant med 
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mine teoretiske briller at se på, hvordan de skaber mening omkring dem. Jeg ønsker 

stadig at bibeholde min empiriske nærhed i form af at tage udgangspunkt i konkrete 

citater. Derfor vil de følgende afsnit også indeholde udsnit fra narrativerne, hvor jeg via 

konkrete teoretiske begreber forklarer, hvordan de i kraft af narrativerne skaber sig selv 

og finder mening omkring deres Work-Life Balance. 

4.2.1. DISTINKTIONEN MELLEM BEVIDSTHEDENS OG HANDLINGENS 

LANDSKAB 

Narrativer bliver ifølge Bruner (1986, s. 14) konstrueret i et parløb mellem 

bevidsthedens og handlingens landskab. Forskellige historier om hændelser fra vores 

liv indeholder dermed både en struktur i form af en begyndelse, midte og slutning, men 

også vores egen erkendelser og selvforståelse. I dette afsnit vil jeg vise, hvordan man på 

nogle af advokaternes fortællinger om Work-Life Balance kan se, hvordan de både 

indeholder elementer fra bevidsthedens og handlingens landskab.   

Simone fortalte mig i forbindelse med interviewet om, hvordan hun syntes, det var 

svært at være kritisk overfor sin Work-Life Balance, når hun sad midt i det. Derefter 

eksemplificerede hun det med en historie om, hvordan hun havde oplevet ikke at være 

der nok for sin datter. 

Jamen altså det er jo i virkeligheden det her med, at når man sidder i det, 

så er det nogle gange svært at være kritisk, altså tage kritisk stilling til hvad 

det er man laver. Hvorimod når man trækker stikket, så kan man se 

tingene lidt mere på afstand. Helt konkret så inden jeg gik på barsel, der 

havde jeg en periode, hvor jeg var delvist sygemeldt, men der var min 

datter ikke særlig glad og hun reagerede meget mod sin far, altså ville hun 

mig og dumme far og alt det her børnehavebarnslogik. Vi havde sådan 

tænkt, at det var fordi min kæreste ikke lige havde - han havde læst to 

semestre ad gangen på medicin, så han havde haft ret meget for også, så vi 

havde lidt tænkt, at det måske var derfor, at han havde været meget væk, at 

hun reagerede meget imod ham. Men det viste sig så, da jeg blev sygemeldt, 

fuldstændig sygemeldt inden jeg gik på barsel, at fra den ene dag til den 

anden, der ændrede hun fuldstændig personlighed. Så i virkeligheden 

havde det nok været mig, hun havde manglet. Det er jo sådan lidt et wake-
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up call, fordi det er jo helt konkret afregning, for fra den ene dag til den 

anden, der ændrede hun 100% personlighed. Så det siger jo også noget om, 

at jeg måske ikke har gjort det godt nok og det er en svær erkendelse at nå, 

når man sidder i det. Det er nemmere at finde alle mulige andre 

forklaringer på, hvorfor det lige er, altså man prøver jo at gøre sit bedste og 

man prøver at være der meget og synes selv man gør det godt nok, men det 

gjorde jeg jo så tilsyneladende ikke, eller jeg opfyldte i hvert fald ikke 

hendes behov. Det er svært at anerkende før at der sker et eller andet skift, 

som gør at det bliver tydeligt. Fordi ellers er det meget nemt bare at sige: 

»Nej men det er nok nogle andre omstændigheder« eller: »Det kan være, 

det bare er en fase for hende«, men nej, det var helt tydeligt, hvad det var 

(Simone, 13:15,6 - 15:25,7). 

Ser man Simones narrativ ud fra Bruners (1986, s. 14) begreb om distinktionen mellem 

bevidsthedens og handlings landskab, kan man her se, hvordan hendes fortælling 

starter i bevidsthedens landskab. Her handler fortællingen om, hvordan det kan være 

svært at være kritisk overfor sig selv i forhold til, hvorvidt man er en god forælder. 

Handlingens landskab i historien beskriver, hvordan Simone og hendes kæreste i 

starten konstaterede, at datteren ikke trives, idet hun reagerede meget mod sin far. 

Omstændighederne beskrev Simone som, at faderen havde læst to semestre ad gangen 

og derfor ikke havde været så meget hjemme. Simone var delvist sygemeldt i 

forbindelse med sin barsel og de antog, at det var faderens fravær, der var grunden til 

datterens opførsel. Afslutningen på historien blev, at Simone fik en indre forståelse, 

efter hun blev heltids sygemeldt, hvor datterens opførsel ændrede sig fuldstændig i 

kraft af hendes større nærvær. Simone fortæller i bev idsthedens landskab om den svære 

erkendelse, forløbet var for hende, da hun endte med at konkludere, at det helt tydeligt 

havde været hendes fravær, som barnet led under. Forløbet i fortællingen er med til at 

vise, hvordan Simone skaber mening for sig selv  og samtidig for mig som lytter. 

Historien viser desuden, hvordan Simone finder klare årsagssammenhænge mellem 

datterens opførsel og hvor meget hun selv var til stede i hjemmet. Simone har altså, via 

sin narrative fortælling, fået skabt mening omkring en hændelse og en svær erkendelse i 

sit liv. Det gode ved at få fortalt historien og få fundet mening i hændelsen som Simone 

gør, er at hun med denne nye indsigt, kan være en bedre forælder for sin datter. Simone 
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vil i kraft af denne oplevelse måske i fremtiden, bedre kunne håndtere, hvis hun igen 

oplever at hendes barn mistrives.  

Kristian fandt ligeledes mening i form af sit narrativ, da han fortalte mig om den 

gensidige forståelse han føler, at der er imellem ham og hans leder. Han fortalte, 

hvordan han kan gå fra arbejdet, når det passer ham, men at det er med en implicit 

aftale om, at han står til rådighed via sin telefon og e-mail. Han beskrev også, hvordan 

det er prisen for den fleksibilitet, som han gør brug af for at få hverdagen til at fungere. 

Kristian kom i refleksionen over sin fortælling desuden frem til, at det måske var billigt 

at sige, at der er en egentlig forståelse for privatlivet, så længe han får sine opgaver løst 

og når sit debiteringskrav. 

Jeg har aldrig nogen sinde hørt for det, hvis jeg skulle have gået klokken 

fire for noget, men det er så også, tror jeg, at han ved, at hvis der er et eller 

andet, der skal håndteres, så vil jeg håndtere det på den ene eller den 

anden måde, om det så er senere på dagen efter klokken otte eller på en 

eller anden måde ik. Så du skal også et eller andet sted, det lyder måske 

sådan lidt, du skal også gøre dig fortjent til den fleksibilitet, fordi hvis du 

bare går klokken fire og så det hele sejler, så er det klart, at den går ikke 

over en længere periode. Men hvis du kan få det til at løbe rundt ved at få 

det der puslespil med arbejdstiderne til at gå op, selvom du skal gå klokken 

fire ik, så skal du jo flytte lidt rundt på nogle ting og lægge noget lidt senere 

på dagen, så er der fuld forståelse for det. Og igen, det er jo ikke sådan at vi 

sidder og har kontortid herinde, altså jeg har jo min mobiltelefon, der er 

ikke noget, der forhindrer en klient i at ringe til mig klokken ni om aftenen, 

det sker heldigvis ikke så tit, men hvis det er det de vil, så kan de jo gøre 

det. Det er ikke sådan, at de får en telefonsvarer der hedder, vores 

åbningstider er sådan og sådan, så det hører også med til historien. Så den 

pris jeg betaler for den fleksibilitet, den er jo i ham der (peger på sin 

telefon), altså den er altid åben og mailen er altid åben. Så på den måde så 

er det også lidt billigt at sige, at der er en forståelse for det [privatlivet] 

fordi, der er egentlig ikke nogen forståelse for det, så længe man selv får det 

til at fungere. Fordi altså jeg kunne jo godt gå klokken 14 hver dag, men 

den ville ikke gå særlig længe, fordi jeg har nogle debiteringskrav, jeg skal 
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opfylde nede i den anden ende, så du har nogle debiterbare timer, der skal 

opfyldes, et vist antal (Kristian, 48:06,1 - 49:47,1). 

Her kan man igen ud fra Bruners (1986, s. 14) distinktion se på, hvordan Kristians 

fortælling starter i handlings landskab, og hvor han i løbet af fortællingen rykker mere 

over i bevidsthedens landskab. Kristian forklarede, hvordan der fra lederen ikke bliver 

sat spørgsmålstegn ved, hvis han går klokken fire. Kristian tillagde den fleksibilitet, som 

han oplever på sit arbejde stor værdi i sin fortælling. Samtalen udsprang fra et 

spørgsmål om, hvorvidt hans nærmeste leder, tager hensyn til hans privatliv. Dermed 

startede Kristian med at fortælle mig om, hvordan han værdsætter den fleksibilitet, han 

har i sit arbejde. Han fortalte ligeledes, hvordan han oplever fleksibiliteten, som noget 

han har gjort sig fortjent til, hvilket måske i højere grad gør, at han værdsætter den og 

måske også føler sig værdsat. I løbet af fortællingen bevægede Kristian sig over i 

bevidsthedens landskab og indså, at den fleksibilitet han oplever, måske i virkeligheden 

ikke er en forståelse for hans privatliv, idet det også forventes, at han står til rådighed 

på sin telefon og e-mail i fritiden. Kristian endte derfor med at konkludere, at det var 

billigt at sige, at der er forståelse for hans privatliv, så længe debiteringskravet bliver 

opfyldt.  

Forløbet i fortællingen illustrerer, hvordan Kristian løbende reflekterede og fandt 

mening i sin fortælling, samt hvordan han ændrede opfattelse i forhold til, hvorvidt 

hans tog hensyn til hans privatliv. Hvor fortællingen startede med at handle om, 

hvordan Kristians leder i kraft af en stor fleksibilitet tog hensyn til hans privatliv, endte 

den med at fokusere på prisen, som Kristian føler, han betaler for den. 

4.2.2. INTENTIONALITET 

Det er ifølge Bruner intentionen i menneskers handling og historie, der er det centrale 

for at forstå menneskers værdier (Holmgren, 2007, s. 16). Derfor er det relevant at se 

på, hvordan nogle af narrativerne indeholder intentioner og hvad det siger om deres 

værdier. Jeg vil i den forbindelse illustrere, hvordan man med et fokus på intentionen 

kan bidrage til en dybere forståelse for meningsskabelsen. 

Jeg oplevede i Malenes narrativ, hvordan hun italesatte sig selv som en ambitiøs 

karrierekvinde, der fandt stor værdi i at have et fagligt udfordrende arbejde. Værdien, 



Work-Life Balance hos Advokater                     Side 54 af 84 

 

som hun fandt i det udfordrende arbejde, betød dermed også, at hun måtte arbejde 

mange timer. Malene fortalte mig endvidere, at det var utrolig vigtigt for hende, at 

hendes familie havde det godt og var glade. Disse to vigtige elementer i Malenes liv 

bevirkede, at hun hver dag måtte stræbe efter at leve op til sine egne forventninger på 

både arbejdet og derhjemme. Som konsekvens deraf oplevede hun nogle gange, ikke at 

kunne styre sit energiniveau. 

Så altså selvfølgelig er det, det tidsmæssige og det at jeg har en tendens til 

at bruge, måske 120% af den energi jeg har, på det der, hvis det jeg laver 

kræver det, så jeg kan sagtens komme til at bruge 120% af min energi på at 

gå på arbejde, og så kommer jeg hjem, og så synes jeg at jeg skal v ære 120% 

på, når jeg kommer hjem (Malene, 43:48,0 - 45:29,9). 

Hvis man kigger nærmere på Malenes narrativ ud fra Bruners intentionalitets begreb 

(Holmgren, 2007, s. 16), så skabte Malene først og fremmest en intentionel fortællingen 

om, hvordan hun er en dedikeret og ambitiøs person, der har en udfordring med, at 

ville bruge 120% af sin energi på både arbejdet og derhjemme. Hun beskrev således et 

personligt dilemma imellem fordelingen af sin energi, og understregede det ved at 

bruge en procentvis overdrivelse i forhold til, hvad hun er i stand til at give. I 

formuleringen fik Malene begrundet sin manglende energi derhjemme med sit høje 

ambitionsniveau, hvilket gjorde at Malene for mig som lytter, fremstod som en ambitiøs 

kvinde, der stræbte efter det bedste. I kraft af denne stræben kunne hun ikke opfylde 

den intention, hun havde om at have energi til sin familie, når hun kom hjem. Det er 

som sagt intentionen for Malenes handling, der ifølge Bruner (Holmgren, 2007, s. 16) 

er det vigtige i fortællingen.  Her viser hun sine værdier om tid med familien, og ikke 

nødvendigvis udfaldet om, at hun må give op og lægge sig til at sove i stedet. 

Fortællingen med fokus på intentionen viser således dilemmaet mellem, at ville 

prioritere både arbejde og familie lige højt, men også hvordan man ved hjælp af 

narrativer kan opretholde sin selvforståelse som ambitiøs mor og karrierekvinde.  

Det sidste eksempel jeg vil vise, er et udsnit af Martins narrativ, hvor han gav mig en 

fortælling om sine udfordringer med at kombinere arbejdsvilkårene med privatlivet. 

Det gjorde han ved at fortælle om et fastelavnsarrangement i vuggestuen, som han ikke 

nåede at deltage i. Martins kone blev meget skuffet og vred over den prioritering, hun 
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mente han havde lavet. Martin valgte via sin fortælling, at give mig et eksempel på 

udfordringerne med ikke at kunne planlægge sin tid, selvom han var afklaret med, at 

det var en del af jobbet som advokat. 

Jeg tror det var i februar, der var noget fastelavn i den lilles vuggestue, hvor 

jeg så tænkte, det var så klokken 15, hvor jeg tænkte, at nu går jeg lidt 

tidligt og deltager i det fastelavnsarrangement, hvor jeg så ikke nåede det , 

fordi så skulle jeg lige dit og så nåede jeg det ikke, og så var der en anden, 

der ringede, og så skulle jeg lige vejlede ham, og der var det bare sådan, 

altså hold da helt kæft en skideballe man så skulle, eller ikke en skideballe, 

men det var i hvert fald ikke den bedste weekend, jeg nogensinde har haft 

derhjemme, kan jeg så sige. Hun talte nærmest ikke til mig i to dage. (…) 

der vil altid være nogle situationer, hvor man uanset hvor godt man 

prioriterer og hvor godt man har planlagt det hundrede år før tiden, jamen 

så opstår der bare altid et eller andet uforudset, som gør, at man nogle 

gange bare nærmest panikslagen løber rundt, fordi man bør være tre steder 

på én gang og bare ikke kan være det. Det er jo en del af det, vil jeg også 

sige. Det er jo alt det her med, at man ikke har det her med, at man tjekker 

ind klokken 9 om morgenen og tjekker ud klokken 16, og ligesom ved, 

hvornår man er på arbejde og hvornår man ikke er på arbejde (Martin, 

40:44,7 - 42:36,5). 

Da Martin i sit narrativ fortalte mig om hændelsen, hvor han ikke levede op til sin 

kones forventninger, fandt han jævnfør Bruners intentionalitetsbegreb (Holmgren, 

2007, s. 16) mening om sig selv i situationen. Det gjorde han ved at forklare, hvordan 

hans intention havde været at gå klokken 15, men at var blevet forhindret på grund af 

udefrakommende faktorer på jobbet. Martin forklarede således, hvordan han virkelig 

havde ønsket at deltage, men at det bare ikke kunne lade sig gøre. Martins intention om 

at ville deltage i fastelavnsarrangementet i vuggestuen og forklaringen på, hvordan han 

ikke kom afsted, er interessant fordi, det viser noget om, hvordan han forholder sig til 

sin rolle som familiefar og advokat.  Martins fortælling viser, hvordan han er kommet til 

en erkendelse af, at han må leve med de arbejdsvilkår, der nu engang er, hvorimod hans 

kone ikke lader til at være kommet til den samme konklusion. Martin skabte desuden 

mening omkring sit selv ved at forklare, hvordan det er lige meget, hvor meget han 
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planlægger og hvor gode hans intentioner er, så kan der altid opstå noget uforudset. 

Derfor blev Martins selvskabelse jævnfør Bruner (Holmgren, 2007, s. 16) baseret mere 

på hans intentionalitet end hans faktiske handlinger. Martin underbyggede endvidere 

fortællingen ved at sige, at disse vilkår er en del af at have et arbejde, som ikke er et 

normalt 9-16 job. Sammenligningen kan i den forbinde måske søge efter en forståelse 

for, hvorfor han ikke kan leve op til sin kones forventning om hans tilstedeværelse, som 

i dette tilfælde var vuggestuens arrangement.  

4.2.3. SELVSKABENDE HISTORIER 

De selvskabende historier er ifølge Bruner (2004) en måde, hvorpå vi fortæller om, og 

dermed skaber, vores selv og vores egen unikhed ud fra samfundets normer og 

kulturelle standarder (s. 84). I de følgende citater ser jeg nærmere på, hvordan man ud 

fra dette begreb kan se, at deltagerne skaber deres selv i narrativerne.  

Som beskrevet i analysens første del, italesatte alle deltagerne en problematik om 

nedsat tid. Simone fortalte i sit narrativ om, hvordan hun havde fået lavet en ordning 

med at sprede sin barsel ud over en længere periode, og dermed var lykkedes med at 

arbejde på nedsat tid. Hun fortalte endvidere, hvordan det normalt ikke er kutyme at 

bede om en sådan ordning. Simone gav i sin fortælling udtryk for et håb om, at der i 

fremtiden vil blive flere som hende, som tør udfordre normen og dermed være med til 

at gøre advokatbranchen til et sted for andre end mænd uden små børn. 

Jeg tror folk tænker på forhånd, at det er op ad bakke, og så gør [de] det 

bare ikke. Jeg kender mange, der har gjort sådan. Så er det nemmere 

ligesom, altså man tror ikke på ændringen, så derfor er det nemmere bare 

at skifte videre, så slipper man også for konfrontationen, som man måske 

kunne være bange for, er ubehagelig. Jeg synes da også… Jeg skulle da også 

lige tage mig sammen for at gøre det, men jeg fik bare et ja, altså det ville 

jeg jo ikke have fået, hvis jeg ikke havde spurgt. Så der er jo ikke nogen, der 

selv finder - og det er jo også naturligt - der er jo ikke nogen chef der 

kommer og siger: »Har du ikke lyst til at holde fri hver torsdag og fredag?« 

Så man skal jo ligesom også bare turde det, tror jeg, og jeg tror virkelig ikke 

der sker noget inden, at folk begynder at melde sig på banen og sige: »Jeg 

vil gerne have det her«. Jeg tror godt, man kan lave en masse, at man kan 
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lave nogle muligheder, som gør, at det fungerer både for arbejdsgiveren og 

for medarbejderen. Så det er da klart, at min chef synes da nogle gange, at 

det er irriterende, når jeg holder fri torsdag fredag, fordi så vil hun godt lige  

have, at jeg tog en opgave eller et eller anden, men jeg tror, at hvis hun gør 

det op over tid, så tror jeg, hun vil finde ud af, at det måske var en meget 

god ordning for hende, fordi jeg måske i virkeligheden lægger 

forholdsmæssigt flere timer på de dage, jeg så er her. Og at jeg så også i høj 

grad sørger for at være fleksibel i forhold til mit arbejde, de dage jeg er på 

arbejde. Men ja jeg håber da, at der kan ske noget i branchen, fordi jeg 

synes det er ærgerligt, hvis branchen kun skal være for unge fyre i 

trediverne, der gerne vil give den gas, og så måske ældre mænd i 

halvtredserne. Jeg synes da det er ærgerligt, at der ikke kan være plads til 

alle, hvis man ellers selvfølgelig er villig til at yde den indsats, der skal til, 

men jeg tror alle, der er i den her branche, ved godt, hvad der skal til og vil 

også godt yde noget, hvis man ellers kan få det til at fungere hjemme 

(Simone, 2:17,9 - 2:45,9). 

Simones narrativ kan, jævnfør Bruner (2004 s. 84), ses som en selvskabende historie 

der handler om, hvordan hun er noget særlig idet hun turde gå op til chefen for at 

spørge om muligheden en alternativ barsel og dermed gik imod normen. Simone skabte 

via historien sit selv som en type, der ikke bare tager den nemme løsning. Hun skabte et 

billede af en stærk kvinde, der formår at leve op til de forventninger, der er fra hendes 

arbejde, samtidig med at hun får det til at fungere med sit privatliv. Historien var også 

med til at skabe mening for Simone om, hvorfor denne løsning næsten er bedre end den 

almindelige barselsordning, idet hun overfor arbejdsgiveren er mere fleksibel og ikke 

har så mange sygedage. Når Simone desuden fortæller, at hun når at lægge, hvad der 

næsten svarer til en normal stilling på tre dage, får hun italesat, hvordan hun tillægger 

sit arbejde en stor værdi i sit liv. 

Simones narrativ indeholdte endvidere en selvskabende historie (Bruner, 2004 s. 84) 

om, hvordan hun nogle gange overvejer at skifte arbejde for at få mere tid til sin familie. 

I denne del fortalte hun, hvordan hun oplever et dilemma omkring sin faglighed. For 

selvom både de lange arbejdstider og de store krav fra chefen taler for at skifte job, så 

trives Simone godt med de arbejdsopgaver, hun sidder med. Ansvaret og 
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klientkontakten italesatte Simone som noget, hun helst ikke vil undvære, og noget hun 

vil skulle give afkald på, i så fald hun vælger at skifte. 

Det er jo i virkeligheden det, som jeg tror, er mit problem, og mange jeg 

taler med, som også er advokater, har det samme problem, at jeg og mange 

andre er enormt glade for arbejdet i sig selv, og arbejdsopgaverne og 

ansvaret og klientkontakten og alt det her, der hører med, men 

arbejdstiden - ikke så fed, og chefen - ikke så fed. Jeg er i et meget stort 

dilemma omkring det, fordi jeg rigtig godt kan lide mit arbejde, og jeg tror 

jeg ville savne det rigtig meget, hvis jeg skiftede til noget andet. Men 

samtidig må man jo ligesom også gøre op, hvor meget betyder det, i forhold 

til, at man har det godt indeni. Og gøre op med om man så måske i en 

periode kunne gøre det ene, og så i en senere periode kunne gøre noget 

andet. Så hvis jeg skulle skifte, så skulle det være for at arbejde nogle færre 

timer og for at have et mindre stressende arbejdsliv (Simone, 30:57,5 - 

32:12,3). 

Her italesætter Simone, ifølge Bruner (2004 s. 84), via sin selvskabende historie et 

personligt dilemma mellem arbejdet og familien, som gav mening for både hende selv 

og mig som lytter. Simone fortalte, hvordan hun føler at skulle vælge imellem et 

spændende og givende arbejde på den ene side og Work-Life Balance på den anden. 

Ved at sammenligne med andre der står med samme dilemma, retfærdiggjorde hun 

dilemmaets eksistens og fandt mening i sin tilstand. Hun forklarede endvidere, hvordan 

hun mener, man må gøre op med, hvor meget værdierne ved arbejdet betyder, i forhold 

til, at man har det godt indeni. Det må betyde, at Simone finder stor værdi i sit arbejde 

men også sætter værdien ved sit indre velvære højt.   

Udover de enkeltes selvskabende historier oplevede jeg desuden på tværs af 

narrativerne, hvordan værdier om undgåelsen af au pair blev italesat. Disse 

italesættelser kan jeg også ved hjælp af Bruner (2004, s. 84), se som selvskabende 

historier. Det kan jeg ved hjælp af et udsnit af Maikens narrativ vise i forbindelse med, 

hvordan hun fik skabt sit selv ved at positionere sig overfor andre, der valgte at have au 

pair.  
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Maiken fortalte som en del af hendes narrativ , hvordan normen i branchen om at 

benytte sig af au pair er en forskruet tankegang. Hun mente ikke umiddelbart , at 

hendes Work-Life Balance ville blive bedre af at få en au pair. Maiken så i sin fortælling 

på Work-Life Balance som at have et godt arbejde, der gør hende glad, men at hun 

samtidig også har tid og overskud til at have et liv ved siden af. Ved at ansætte en au 

pair mente hun, at der bare ville blive tid til endnu mere arbejde. Hun mente endvidere, 

at man i branchen er nødt til at ændre den attitude, der er omkring au pairs, hvis man 

gerne vil holde på de gode folk. 

Jeg synes jo igen det virker, det er sådan et, igen et, det hedder ikke 

symptom hvad hedder det, men på sådan en lidt forskruet tankegang, altså 

at man kan bare købe sig til det der, men det gør jo ikke at mit Work-Life 

Balance bliver bedre af, at jeg får en au pair eller en rengøringsdame. Altså 

det gør jo - selvfølgelig skal jeg ikke gøre rent og selvfølgelig behøver jeg 

ikke hente mit barn klokken fire, men mit arbejdsliv kommer jo ikke til at 

fylde mindre i mit liv af, at jeg får [en au pair], det gør jo bare, at der bliver 

mere plads til mit arbejde, om man så må sige (Maiken, 38:15,3 - 38:48,5). 

(…) hvis man gerne vil holde på de gode folk, så må man også få for 

eksempel Work-Life Balance til at virke, og så er det ikke nok, at man siger, 

at I skal ansætte en au pair, det er bare ikke et svar, der nødvendigvis løser 

alle problemer. Så hvis man gerne vil holde på de gode folk, så bliver man 

nødt til at ændre på den attitude, man har (Maiken 7:59,2 - 8:41,7). 

Her kan man ved hjælp af Bruners begreb om selvskabende historie (2004, s. 84) se, 

hvordan Maiken via fortællingen tager tydeligt afstand fra normen omkring at benytte 

sig af au pair. Hun kunne godt se, hvordan det ville hjælpe hende i forhold til arbejdet, 

men ikke at det ville hjælpe hende i forhold til privatlivet. Maikens forklarede, at 

værdier omkring Work-Life Balance ikke er noget, man kan købe sig til. Hun 

positionerede sig i kraft af sin fortælling derfor overfor de af hendes kolleger, som har 

valgt denne ordning. Maiken valgte dermed at skabe sit selv ud fra samfundets norm 

om den gode forælder, fremfor den norm hun oplever i branchen. Hun argumenterede 

yderligere ved at sige, at det vil gå ud over branchen, hvis attituden ikke ændres, og at 

det vil betyde, at gode folk skifter væk. I Maikens selvskabende historie gav hun 
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endvidere udtryk for sine værdier omkring tid med familien. På den måde formåede 

hun via sit narrativ at skabe mening omkring dét, at hun er i en branche, der ikke lever 

op til hendes værdier.  

Normen omkring brugen af au pair kom også på tale i Kristians narrativ, hvilket han så 

på med en vis foragt. Det oplevede jeg da han i sin selvskabende historie (Bruner 2004, 

s. 84) fortalte, hvordan han ikke har fået børn for at have en au pair til at tage sig af 

dem, således han kan blive partner. Han forklarede mig, hvordan han frygter, at det 

bliver en glidebane, idet han har oplevet, hvordan en au pair hurtigt kan komme til at 

tage over på flere områder end de først antagne. 

Jeg har ikke tænkt mig at få børn for at lade en eller anden au pair tage sig 

af dem, fordi jeg skal gå på arbejde, fordi jeg skal arbejde hen imod at blive 

partner for at tjene penge, eller et eller andet (Kristian, 26:28,1 - 27:56,1). 

(…) jeg frygter, at det skal blive sådan en glidebane - igen også fordi jeg har 

set folk her i branchen ik, så har de penge til det, og de arbejder meget, og 

så hyrer de en eller anden au pair til at hente deres børn, og meningen er 

god nok, tror jeg i mange tilfælde, nemlig at så skal au pairen eller 

barnepigen, eller hvad fanden det nu er, skal tage sig af sådan det praktiske 

og hente børnene og købe ind, og så skal man bruge kvalitetstid sammen 

med sine børn, fordi så skal man ikke selv bruge tid på alt det andet. Men 

jeg synes bare, jeg har set det sådan, at det lidt bliver en glidebane over i, at 

nå ja men au pairen er der alligevel, og så kan hun også lige så godt lige, og 

så ringer jeg lige og hører, kan du ikke lige lægge dem i seng, jeg når det sgu 

ikke lige, fordi jeg skal lige have lavet det her færdig og sådan noget. Jeg 

tror nemt, man kan blive fanget i det der, for så lige pludselig så skal du 

ikke hjem klokken 16, og du kan lige sidde med noget og gøre det færdigt , 

og det er jo også dejligt. Men jeg frygter lidt, at det kan blive sådan en 

glidebane og så tage mere og mere overhånd, og så lige pludselig så er de 

[børnene], det lyder sådan lidt gammelmands-agtig, men så lige pludselig 

så er de 10 år gamle eller 15 år gamle ik, og så er man gået glip af noget, så 

er der bare ikke nogen vej tilbage. Så en masse praktik og praktisk hjælp og 

sådan noget, det vil vi meget gerne tage i mod, og købe os ud af i det 
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omfang det kan lade sig gøre. Men sådan decideret au pair og sådan 

barnepige, der kommer fire gange om ugen og sådan noget, det tror jeg 

gerne, vi vil prøve at undgå. Så det er klart, så alle de der ting, så går der jo 

en masse tid fra det, jeg bruger tid på om ugen. Men altså sådan er det jo, 

der er jo kun 24 timer i døgnet (Kristian, 33:38,0 - 35:21,6). 

Her kan jeg ved hjælp af Bruners begreb om selvskabende historier (2004, s. 84) se, 

hvordan Kristian i sit narrativ giver udtryk for sin holdning og værdier omkring brugen 

af au pair ved at sammenligne med andre i sin omgangskreds. Han fortalte i den 

forbindelse, hvordan de i hans optik var blevet fanget i ordningen. Han brugte i sin 

fortælling et eksempel med, at hvis man ved, der er nogen derhjemme til at tage sig af 

børnene, så kan man komme til at blive siddende på arbejdet, og derved miste en del af 

sine børns barndom. Han opnåede på den måde at skabe mening omkring sin 

prioritering og hvorfor au pairs er noget, man skal forsøge at undgå og klare opgaverne 

selv. Kristian fortalte dog, at han har det fint med, at tage imod hjælp eller købe sig til 

praktisk hjælp, så længe det ikke er en au pair eller barnepige. Kristian får i sin 

selvskabende historie italesat sine værdier og tanker om, hvordan man bør være som 

far. Man kan i kraft af Kristians udtalelse sige, at han ved ikke at anskaffe sig en au pair, 

sørger for ikke at sætte sig i en situation, hvor han kan komme til at vælge imellem 

arbejdet og sine børn. På den måde giver Kristian indirekte udtryk for sin egen svaghed 

overfor sine ambitioner som advokat.  

Malene tog i sit narrativ ligeledes afstand fra at have en au pair eller barnepige, som 

skulle hente hendes barn hver eneste dag. Hun fortalte mig, hvordan det var hendes 

ønske, selv at kunne være der for sit barn. Hun nævnte dog også, at hun gerne vil have 

hjælp i det daglige med de ting, hun finder uinteressante. Derudover fortalte Malene 

hvordan det for hende er vigtigt, at familien ikke lider under, at hun har valgt at have en 

god karriere og deres velvære er noget af det, hun prioriterer allerhøjest. 

Jeg ville aldrig nogensinde have fået børn, hvis jeg ikke ville tage mig af 

dem selv. Jeg kommer heller ikke til at have en au pair eller en barnepige, 

der henter mit barn hver evig eneste dag, og så kommer jeg hjem og er 

sammen med det en time, inden det skal sove. Jeg vil gerne have hjælp i det 

daglige, og jeg har også rengøringshjælp og sådan nogle ting, så jeg prøver 
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at sætte noget af det ud, som jeg synes er uinteressant og som ikke giver 

mig noget, men det er mig selv, der skal være der for mit barn. Så har vi 

også min kærestes forældre til at komme og hente, min mor kommer og 

henter og de er sammen med dem, men det er et omfang, som mere er, at 

hun får lov til at være sammen med dem og de hjælper os, end det er, at de 

reelt tager over for os. Så det er meget vigtigt for mig, at der er plads til min 

familie og at de ikke lider under, at jeg har valgt nogle - har nogle andre 

ting, jeg gerne vil have (Malene, 28:06,5 - 29:26,8).  

I dette udsnit af Malenes narrativ fortalte hun mig, hvordan hun ikke ville nøjes med at 

have en time med sin datter, inden hun skulle sove. Denne del af Malenes narrativ viser 

jævnfør Bruner (2004, s. 84) hendes selvskabelse i form af, hvordan hun italesætter 

rollen som mor og hvordan hendes barn ikke skal lide under, at hun har valgt en 

ambitiøs karrierevej. Hun fortalte dog også, hvordan hun ikke ville afvise muligheden 

for at få hjælp til de ting, som hun ikke finder interessant. Det åbner dermed op for en 

mulighed for at købe sig til hjælp med andre services - på nær i forhold til datteren. I 

fortællingen italesatte hun desuden en værdi om, at datteren ikke skal hentes i 

institutionen af andre end familiemedlemmer. Så selvom Malene har behov  for at have 

et arbejde med store faglige udfordringer, skal det kunne fungere samtidig med at have 

en familie, ellers vil hun skifte til et andet job. Det er i denne del tydeligt, hvordan 

Malene italesætter sin værdsættelse af familie højt. 

Malenes selvskabelse i narrativet kom desuden til udtryk, da hun fortalte mig om, 

hvordan hun møder klokken halv syv, de dage hun skal hente sin datter fra 

institutionen om eftermiddagen, og dermed kan nå at lægge de timer hun skal, inden 

hun skal gå. På den måde føler hun, at hun kan imødekomme både sit store behov for et 

spændende arbejde, men også at være der for sin familie. Malene fortalte endvidere, at 

hun dog godt ved, at mange af hendes klienter er karrieremennesker, der ofte har brug 

for hendes service efter hun er gået fra kontoret.  

(…) lidt afhængig af hvad du arbejder med, så er arbejdstiden jo meget 

fleksibel, altså du skal helst være der i hvert fald fra 10-16, hvor dine 

klienter prøver at få fat i dig, eller være rimelig tilgængelig så dine klienter 

kan få fat i dig, men det er ikke sådan, at hvis du møder ind klokken 9 om 
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morgenen, at så er der nogen, der siger: »Hvorfor var du her ikke klokken 

8?«, hvis du så bare i øvrigt lægger den arbejdsindsats, der forventes af dig. 

Og altså for eksempel gør jeg jo det, at når jeg ikke skal aflevere min datter, 

jamen så er jeg her klokken halv syv og så kan jeg så nå at lægge, faktisk 

alle de timer jeg skal inden klokken fire, og så er det kun det, der måtte 

være ekstra - det der måtte kræve noget ekstra - som jeg skal tage om 

aftenen. Og der er de jo sådan meget: »Jamen okay«. Selvfølgelig kan der 

nogle gange være et eller andet hvor - altså mange af vores klienter er jo 

også karrieremennesker, så de skriver efter klokken fire og har et behov for 

et eller andet, men så holder man jo sådan lidt øje med de næste par timer, 

om der er et eller andet, der er ved at vælte og hvis der ikke er det, jamen så 

tager man den derfra (Malene, 34:35,5 - 37:09,6). 

Her kan jeg via begrebet om selvskabende historier (Bruner, 2004, s. 84) se, hvordan 

Malene i sit narrativ finder mening i måden hun håndterer hverdagen på i forhold til 

sine prioriteringer. Hun fortalte hvordan hun koordinerer sin dag ved at møde ekstra 

tidligt om morgenen, for at leve op til det debiteringskrav hun har, inden hun henter sin 

datter i institutionen om eftermiddagen. På den måde lever hun både op til sine 

ambitioner for at have et fagligt udfordrende job, og den forpligtelse hun føler overfor 

sit barn. Denne form for selvskabende historie viser mig, hvordan Malene har 

ambitioner om, at få livet som karrierekvinde og mor til at lykkes. Med sin 

løsningsfokuserede argumentation skaber hun mening omkring sine prioriteringer for 

både sig selv og mig som lytter. Hun formår via sin løsning at leve op til 

loyalitetsforholdet både til sin familie og til sin arbejdsplads. Historien er med til at 

skabe Malene som et overskudsmenneske, der balancerer både privat- og arbejdsliv. 

Denne selvskabelse kan være med til at retfærdiggøre for Malene, at hun udvisker 

grænsen imellem privatlivets -og arbejdets forpligtelser. 

I forbindelse med at se på narrativerne ved hjælp af Bruners begreb om de 

selvskabende historier (2004, s. 84), lagde jeg desuden mærke til, hvordan måden 

advokaterne italesatte deres prioriteringer ikke gav meget tid til at opfylde et muligt 

behov for tid sammen med venner. Denne prioritering af familien og arbejdet var 

gennemgående på tværs af narrativerne og jeg vil derfor, ved hjælp af begrebet om 
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selvskabende historier (Bruner, 2004, s. 84) vise, hvordan deltagerne fik skabt mening 

omkring det. 

Lasse fortalte, hvordan han vælger at prioritere familien, imens børnene er små. Lasse 

forklarede sin prioritering med, at han godt kan se sig ud af de travle år med små børn, 

fordi det er en afgrænset periode. Lasse gjorde i sit narrativt meget ud af at fortælle om 

sin måde, hvorpå han forholder sig til sit liv på lang sigt, i stedet for at evaluere hver 

eneste dag. 

Min absolut hovedprioritering lige de her år i hvert fald, det er jo arbejde 

og så familie. Derfor er der ikke så meget tilbage, som jeg godt kunne tænke 

mig (Lasse, 16:00,3 - 17:31,4). 

(…) det er ikke så forfærdeligt når man trods alt er i en livsfase, hvor man 

har mindst tid til rådighed, sådan set hen over et helt liv. De sidste 5 år har 

for os været de mest travle, men allerede nu er det mindre, det bliver 

gradvist mindre, den tid man skal bruge på praktiske gøremål, når børnene 

alt andet lige bliver større (Lasse, 18:18,2 - 19:40,8). 

(…) når man ser tingene over en lang tidshorisont og i øvrigt synes det 

sammenlagt er det hele værd, hvilket vi gør, så lader vi os ikke irritere over 

kortsigtede udfordringer. Det er ikke det værd (Lasse, 27:48,9 - 31:31,5). 

Her kan man se, hvordan Lasse i sin selvskabende historie (Bruner, 2004, s. 84) finder 

mening i sine prioriteringer. Han skabte sit selv i fortællingen ved at forklare, hvordan 

han i stedet for at evaluere hver eneste dag, vælger at se på sit liv i et længere 

perspektiv. Lasse eksemplificerede det i den forbindelse ved at sige, hvordan han nu, 

imens børnene er små, godt ved, at han befinder sig i den mest travle periode i sit liv. 

Fortællingen om det lange perspektiv er med til at skabe Lasse som et kontrolleret 

menneske, der ikke vælger at jage den kortsigtede lykke. Fortællingen viser i 

forlængelse deraf Lasses værdi om, at livet skal leves på lang sigt. Selvom han tidligere i 

sin fortælling gav udtryk for, at han værdsætter sine venner og ville ønske at han kunne 

se dem oftere, så er han ikke villig til at gå på kompromis i forhold til den tid, han 

bruger på sit arbejde og sin familie. 
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Kristian fortalte i sit narrativ, hvordan han er forberedt på, at tiden til venner de næste 

par år må blive droslet ned. Han havde tidligere i interviewet fortalt mig, at han bruger 

rigtig meget tid på sine venner og gør meget ud af, at gå ud med dem. Nu hvor der var 

flere børn på vej i familien, fik Kristian i sin fortælling skabt mening omkring, hvorfor 

han i de næste år må undvære et ellers ønsket niveau om samvær med sine venner. 

Der er nogle ting, som man må sige, det er der så ikke lige tid til i de næste 

par år, også fordi det er sådan lidt, det er en usædvanlig hård belastning for 

alle forhold tror jeg, med tre så små børn ik. Så der går noget praktik i den, 

så det kommer til at blive droslet ned, men så må det jo være sådan, altså vi 

er ikke så heldigt stillede med bedsteforældre, og sådan folk der kan tage 

over. Så vi kommer til at stå for ret meget af det selv, med mindre vi hyrer 

en eller anden til at hjælpe, og det vil vi gerne undgå (Kristian, 32:56,2 - 

33:36,4). 

I denne del af Kristians narrativ kan man ved hjælp af Bruners begreb (2004, s. 84) se, 

hvordan han i sin selvskabende historie om at være en god far, finder mening i den 

kendsgerning, at han ikke vil kunne se sine venner så ofte som han ellers ønsker. En af 

grundene er, at de ikke er så heldigt stillede med bedsteforældre, der kan hjælpe til. På 

den måde sammenlignede han med andre forældre, der har større frihed i kraft af at 

have bedsteforældre tæt på. Kristian gav derpå i sin selvskabende historie udtryk for 

sine værdier i forhold til sin familie, som bærer præg af, hvordan han værdsætter deres 

trivsel højere end sit eget behov for at se sine venner. Han gav dog i denne fortælling 

også udtryk for et håb om, at det kan ændre sig om et par år, hvilket jeg formoder kan 

have relevant betydning for, at Kristian finder mening i sin selvskabelse som person og 

ven. Kristian gav i sit narrativ udtryk for, at det er vigtigt, at tingene ikke går i stå, bare 

fordi man får børn. Denne holdning efterspørger dermed en god selvskabende historie 

for, at Kristian kan føle Work-Life Balance.  

En anden form for meningsdannelse kan jeg finde i Maikens narrativ, når jeg ved hjælp 

af Bruner (2004, s. 84) ser på, hvordan hun i sin selvskabende historie italesætter 

perioden med børn, som et generelt vilkår hos alle, og at det derfor i hendes optik er 

noget alle unge børnefamilier lever med. Denne italesættelse kom i hendes narrativ til 

udtryk ved, at hun forklarede hvordan det lave niveau i forhold til tiden til venner, er 
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blevet en kollektiv beslutning i vennekredsen. Selvom det er vigtigt for Maiken at være 

aktiv og social, fortalte hun, hvordan det passer hende fint, at tiden til vennerne er 

blevet mere begrænset. 

(…) det er blevet sådan en kollektiv tilpasning, det passer nok egentlig alle i 

vennekredsen meget fint, fordi vi alle sammen har - nogen har fået børn og 

nogen har travlt karrieremæssigt, så jeg tror hvis man havde - min egen 

personlige vennegruppe er jurister stort set alle sammen, hvor vores fælles 

vennegruppe, det er sådan lidt mere spredt, men jeg tror vi alle sammen er 

kendetegnet ved, at vi har sådan højere uddannelse, så vi har bare et liv  der 

lige nu - der passer det egentlig meget fint, at det er på det niveau (Maiken, 

15:48,1 - 16:24,3). 

I denne del af Maikens narrativ ses det, jævnfør Bruner (2004, s. 84), hvordan hun via 

sin selvskabelse i historien finder mening og ro i sin begrænsede tid til vennerne. Hun 

oplever, at vennekredsen har samme udfordringer og dermed kan hun føle, at hun lever 

op til den kultur, hun er en del af. Maiken fik i kraft af sit narrativ en bevidsthed om, at 

det er en del af det at få karriere og familie, ikke at se sine venner så ofte , som hun 

gjorde tidligere. Denne erkendelse hjælper Maiken med at finde mening i sine 

prioriteringer og hendes rolle som ven. Hun gav derfor i sit narrativ ikke udtryk for, at 

det ændrede niveau i samværet med sine venner påvirker hendes Work-Life Balance i 

en negativ retning. 

4.2.4. SELVBERETNINGENS PRAGMATIK 

Hvor jeg i det tidligere afsnit kiggede på, hvordan advokaterne ved hjælp af Bruners 

begreb om selvskabende historier (2004, s. 84) skaber mening omkring deres 

prioriteringer, vil jeg i dette afsnit se på, hvordan nogle af disse selvberetninger ifølge 

Gergen (1997) kan have en tendens til at blive pragmatiske (s. 209). Ved at fokusere på 

den pragmatiske del af narrativerne kan jeg se, hvordan advokaterne selektivt opbygger 

narrativet i en form, der giver mening på trods af problematikkerne omkring Work-Life 

Balance. 

Et eksempel på en, ifølge Gergen (1997, s. 209), pragmatisk meningsskabelse oplevede 

jeg, da jeg i konstruktionen af Simones narrativ spurgte hende om, hvilke arbejdsgoder 
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hun har på sit arbejde. Hun svarede grinende, at de havde mulighed for at arbejde 

hjemmefra. Hun syntes det var ironisk at kalde det et arbejdsgode, men at det betød 

meget i forhold til at få hverdagen til at fungere. 

Altså (griner) vi har mulighed for at arbejde hjemmefra. (Griner) Grunden 

til at jeg griner lidt af det, det er jo fordi at fortælle det som et arbejdsgode, 

det er jo (griner). Det er jo både godt og skidt, det betyder jo at man kan 

være fleksibel, det betyder konkret for mig, at jeg kan gå klokken kvart i 

seks hver dag og sætte mig hjem og spise med min familie og putte mine 

børn, og så sætte mig til at arbejde igen. Og at jeg ikke så skal blive her på 

kontoret indtil jeg er færdig med mine arbejdsopgaver (Simone, 21:44,1 - 

22:40,4). 

Simone startede sin pragmatiske selvberetning (Gergen, 1997, s. 209) med at grine af, 

hvordan hun var i gang med at italesætte muligheden for at arbejde hjemmefra som et 

arbejdsgode. Hun forholder sig i sin selvberetning pragmatisk til arbejdsforholdene, 

ved at fortælle, hvordan det er muligheden for at arbejde hjemmefra, der gør, at hun 

har tid til at spise med sin familie og putte sine børn. Det bliver på den måde 

fleksibiliteten fra arbejdsgiveren, der fremstår som uundværlig i Simones historie. Med 

denne mere positive og pragmatiske historie om arbejdsvilkårene som advokat, får 

Simone skabt mening omkring, hvordan det er fleksibiliteten i hendes arbejde, der er 

hendes Work-Life Balances redning.  

Ligesom jeg tidligere har omtalt Lasses selvskabende tilgang til livet som en vigtig del af 

hans Work-Life Balance, finder jeg det i dette afsnit relevant at vise, hvordan man også 

kan se Gergens (1997, s. 209) begreb om selvskabelsens pragmatik i Lasses narrativ. 

Lasse formår eksempelvis i det følgende udsnit af sit narrativ, at få skabt mening 

omkring sine prioriteringer ved at forklare, hvilke goder arbejdet giver ham og hans 

familie. 

Vi kunne for eksempel ikke have flyttet ind det sted, hvor vi er flyttet ind 

nu, hvis jeg ikke opretholdte den løn, som jeg har nu. Vi kunne ikke sende 

børnene i institutioner, vi har sendt dem i, hvis jeg ikke havde den løn, jeg 

har her. Så vi skulle indgå nogle helt andre kompromiser på den front, så 

på den måde kommer det jo også børnene til gode i sidste ende. Vi har nok 
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det arrangement derhjemme, at vi kigger over en lang periode, altså man 

skal ikke blive irriteret over, hvis man en tirsdag aften bliver nødt til at 

aflyse et arrangement for eksempel, fordi der er kommet noget uforudset 

ind, som bare skal håndteres (Lasse, 27:48,9 - 31:31,5). 

Da Lasse i sin pragmatiske selvberetning (Gergen, 1997, s. 209) fortalte, hvordan hans 

hårde arbejde bevirker, at familien har en høj levestandard og at børnene får bedre 

uddannelser, fik han skabt mening i samtalen om sine prioriteringer. Grunden til at jeg 

ser dette som et eksempel på en pragmatisk selvberetning er, at Lasse sammenlignet 

med de andre deltagere, hele vejen igennem sit narrativ formåede at opretholde et 

billede af en afbalanceret mand med en familie, der accepterer hans arbejdsvilkår. Ved 

at sammenligne med de andre deltageres narrativer oplever jeg, at hans fortælling 

bygger på en pragmatisk udvælgelse af for og imod, der tydeligt viser både ham selv og 

mig, hvorfor hans valg er rigtige for ham. Det viser endvidere, hvor stor en magt vores 

selvberetninger har overfor vores oplevelse af Work-Life Balance og i den 

sammenhæng, hvor godt den pragmatiske del kan fungere. Denne betragtning vil også 

komme til udtryk i et senere citat, hvor Lasse omtaler og forsvarer, hvordan de har valgt 

at indrette sig med au pair. 

4.2.5. DEN GENERALISEREDE ANDEN 

Den generaliserede anden er Meads (2005) begreb, som han bruger til at beskrive, 

hvordan man betragter sig selv udefra (s. 182). Dette gør man i kraft af den kultur man 

er en del af og spejler sig i. Den generaliserede anden handler om ideen man har om, 

hvad samfundet mener, man bør gøre og være. Jeg vil i dette afsnit se på, hvordan 

advokaterne i deres narrativer og selvskabelse forholder sig til den generaliserede 

anden. 

Jeg har i den forbindelse udvalgt et udsnit fra Simones narrativ, hvor man ved hjælp af 

Meads begreb om den generaliserede anden (2005, s. 182) kan se, at hun spejler sig i 

forhold til den kultur, hun i kraft af sit job, er en del af. I denne del af Simones narrativ 

omtalte hun ligeledes sin barselsordning, som også er blevet beskrevet i tidligere 

analyseafsnit. Simone har som nævnt valgt at sprede sin barsel ud over en længere 

periode, og dermed nøjes med at arbejde tre dage om ugen. I denne del af narrativet 
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forklarer hun mig, hvordan hun synes at ordningen er favorabel for begge parter, når 

hun får lagt 35 timer om ugen og derudover ikke tager nogle sygedage. 

Ja, det er en meget god ordning. Jeg tror det er en meget god ordning for 

begge parter fordi jeg får fri torsdag fredag og min arbejdsgiver får alligevel 

35 timer om ugen på 3 dage. Så er det jo ikke lige mig, der så hverken 

henter eller afleverer de 3 dage jeg arbejder, og jeg tager dem heller ikke 

som sygedage eller noget så på den måde tror jeg at de også har noget godt 

ud af det (Simone, 2:17,9 - 2:45,9). 

Når jeg i dette afsnit tager begrebet om den generalisede anden (Mead, 2005, s. 182) i 

brug, genkalder jeg et tidligere udsnit fra Simones narrativ, hvor hun forklarer, hvordan 

valget om at sprede sin barsel ikke er normalt i branchen. Simone forsøger i denne del 

af narrativet derfor, i forhold til den generaliserede anden (Mead, 2005, s. 182), at 

argumentere for hendes valg som går mod normen i branchen. Hun forvarer det ved at 

sige, at hun alligevel får lagt 35 timer på de tre dage, hun er på arbejde. Endvidere kan 

man se, at Simone ved at arbejde så mange timer, søger at leve op til den generaliserede 

anden. Simone er i kraft af sit job en del af branchens stærke arbejdskultur, og hun kan 

derfor føle, at hun for at leve op til kulturen er nødt til at arbejde så meget, som hun 

gør. På den måde lykkes det for Simone at finde mening i sin utraditionelle barsel uden 

at føle skyld overfor sin arbejdsgiver og sig selv. Forholdet til den generaliserede anden 

kan endvidere ses ved, at hun i narrativet argumenterede med, hvordan hun så heller 

ikke tog nogle sygedage i kraft af denne ordning. Simone får derved skabt et narrativ, 

der i kraft af sit forhold til den generaliserede anden, giver hende mening omkring den 

ordning, hun har fået love til at have. 

Brugen af Meads begreb om den generaliserede anden (2005, s. 182) i forhold til 

narrativerne om Work-Life Balance, gav mig et videre indblik i advokaternes forhold til 

Work-Life Balance. Jeg oplevede blandt andet, hvordan der på tværs af narrativerne var 

en enighed om, at en af de bedste kvaliteter ved arbejdet som advokat var, at man aldrig 

kedede sig. De daglige opgaver blev aldrig trivielle og kedelige, hvilket var begrundelsen 

for at de blev i branchen. Flere deltagere italesatte forskellen mellem advokatbranchen 

og den almindelige private sektor med netop forskellen på spændende og ensartede 

opgaver. Sådanne sammenligninger viser, hvordan den generaliserede anden i 
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advokatbranchen er med til at opretholde en stærk overbevisning om, at deltagerne gør 

det rigtige ved at blive i branchen. Det var værdien ved det at være en del af store aftaler 

og løse komplicerede opgaver, som især gav  udslag i den positive arbejdsglæde. 

Alligevel var det netop også denne del af jobbet, der resulterede i, at arbejdstiden blev 

uforudsigelig. Dette betød, at de kom i konflikt med en anden del af deres 

generaliserede anden, hvor de også forholdte sig til, hvordan deres familieliv synes at 

leve op til samfundsnormen.  

Et eksempel på hvordan begrebet om den generalisede anden (Mead, 2005, s. 182) 

spiller en stor rolle i forhold til Work-Life Balance, er Lasse narrativ. Lasse fortalte mig, 

at han fornyligt var hjemvendt fra et liv i udlandet, hvor han havde oplevet nogle noget 

strengere arbejdsvilkår end i Danmark. Her er mit argument, at det markante skift på 

tværs af samfundsnormer, kan være med til, at Lasse i sit narrativ for mig fremstod, 

som det bedste forhold til sin Work-Life Balance. Derfor tyder det på, at Lasses 

generaliserede anden er forskellig fra de andre deltageres. Lasse formår derved at skabe 

mening omkring valg, som det ikke lykkes for de andre at gøre. 

Denne påstand kan jeg bakke op med et eksempel fra Lasses narrativ, hvor han fortalte 

mig om, hvordan han ved brugen af au pair, får mere frihed og tid til at være sammen 

med sine børn og sin hustru.  

Vi har indrettet os derhjemme med au pair. Det er formentlig ikke fordi at 

vi har mere travlt end andre, men det er simpelthen fordi, at vi gerne vil 

bruge pengene på at give os selv mere frihed, og det er en anden frihed i 

forhold til, at kunne være mere sammen med børnene, sammen som par og 

så også sammen med de venner og familie vi har. Så det er mange penge, 

man smider ud på det hver måned - så er det ganske enkelt for at opveje 

det. Selvom jeg arbejder meget, så jeg har nærmest ingen pligter 

derhjemme overhovedet, hvilket jeg også synes, gør det nemmere at tillade 

sig at bruge den tid på arbejde, som jeg gør. Jeg kender andre, som så 

omvendt ikke har foretaget den prioritering, og hvis man lægger deres 

arbejde sammen med alle de timer, de bruger derhjemme på at holde hus 

og børn, og det tager meget tid, med at vaske tøj og vaske op og rydde op og 

alle de her ting, jamen så bruger de også meget tid. Men når jeg kommer 



Work-Life Balance hos Advokater                     Side 71  af 84 

 

hjem herfra, så skal jeg ikke tænke på noget som helst andet udover at være 

sammen med børnene og min hustru og de venner, som jeg gerne vil se 

(Lasse, 16:00,3 - 17:31,4). 

Jeg lagde straks mærke til, hvordan Lasses narrative fremstilling af begrunde lsen for 

valget af au pair stod i kontrast til de andre deltageres. Jeg mener derfor, at denne del af 

Lasses narrativ er et godt eksempel på, hvordan man kan betragte narrativer som en 

væsentlig del af meningsskabelsen. Ligeledes hvordan de kan være meget forskellige fra 

andres narrativer om det samme emne. Lasse fandt i sit narrativ mening i brugen af au 

pair ved at fortælle, hvordan det giver ham bedre samvittighed, når han skal arbejde 

sent. Det gjorde det samtidig med at give ham overskud til at være den far, ven og 

ægtemand, som han har et ønske om at være. Lasses intention med fortællingen var, at 

vise hvordan valget af au pair er en prioritering af sin familie. Han fortalte mig 

endvidere tidligere i interviewet, hvordan de valgte at tage tilbage til Danmark, som et 

aktivt tilvalg af at få Work-Life Balance. Det er som sagt her relevansen af Meads 

begreb om den generaliserede anden (2005, s. 182) kommer i spil. Idet Lasse og hans 

familie har været vant til at indgå i andre samfundsnormer med værre arbejdsvilkår, er 

deres generaliserede anden, han spejler sig i, en anden end de andres. Lasse gav mig ud 

fra sin spejling i den generaliserede anden, en meningsfuld fortælling ud fra hvordan 

han ser sin løsning, som den bedste i forhold til at være den gode forælder. Når Lasses 

generaliserede anden er anderledes end de andre deltageres, påvirker det som sagt hans 

narrative meningsdannelse og dermed hans forhold til Work-Life Balance.  

Ved hjælp af begrebet om den generaliserede anden (Mead, 2005, s. 182) kan jeg 

endvidere forklare, hvordan jeg som lytter oplevede, at kunne tage del i 

meningsskabelsen i narrativerne, selv når de var modstridende med hinanden på tværs. 

Denne indsigt i vigtigheden af den generaliserede anden i forhold til Work-Life Balance 

leder op til næste og sidste del af den teoretiske analyse. Her kigger jeg ved hjælp af 

Pearces begreb om sociale verdener (2007, s. 45) nærmere på de sociale virkeligheder, 

jeg oplevede i advokaternes narrativer.  

4.2.6. SOCIALE VERDENER 

De sociale verdener skabes ifølge Pearce (2007) i kommunikationen og interaktionen 

imellem mennesker (s. 45). De fremstår i form af et ”bør”-system, der guider os i 
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forhold til, hvad vi må og ikke må gøre for at opnå et meningsfuldt liv. De sociale 

verdener relaterer sig i denne analyse til den generaliserede anden, og er med til at 

understøtte, hvordan sociale tilhørsforhold påvirker forholdet til Work-Life Balance. 

Jeg vil derfor bruge dette afsnit til at se på, hvordan advokaternes sociale verdener 

træder frem i narrativerne, og hvordan det påvirker deres meningsskabelse i forhold til 

Work-Life Balance. 

Med Pearces begreb om sociale verdener (2007, s. 45) i hånden, kan jeg i Malenes 

narrativ se et eksempel på, hvordan der i advokatbranchen synes at være en bestemt 

social verden omkring ideen om mandens ”bør-system”. En verden hvor det for mænd 

ikke, ligesom i resten af samfundet, er naturligt at gå ned i tid eller tage barsel. Malene 

fortalte mig om denne forskel og sagde, at hendes mandlige kolleger normalt ikke går 

ned i tid for at skabe bedre Work-Life Balance, men at de yngre mandlige advokater til 

gengæld så småt er begyndt at holde barsel. 

Der er mænd, der er begyndt at tage barselsorlov. (…) Det kommer lige så - 

eller jeg vil ikke sige at det komme lige så stille, men det er der nogen der 

gør. Navnligt af de yngre advokater (Malene, 31:17,7 - 31:33,8). 

Malene gav mig i sit narrativ indblik i, hvordan advokatbranchen generelt bevæger sig i 

en social verden, der opretholde et gammeldags kønsrollemønster. Når branchen, på 

trods af samfundets udvikling, formår at vedholde en norm om, at mænd ikke går ned i 

tid eller tager barsel, kan det være meget svært for den enkelte mand at skabe mening 

omkring det modsatte. Denne udfordring oplevede jeg, at Martin havde, da han i sit 

narrativ fortalte mig om, hvordan det havde været svært for ham at holde barsel. 

(…) det var jo ikke fordi, jeg ikke fik lov som sådan, men jeg tænkte bare, at 

så skulle man skrive eller melde det til chefen, og så skulle man dit og så 

skulle man følge en eller anden procedure og så skulle man hvad ved jeg, og 

så var der lige en retssag i den mellemliggende periode, om jeg ikke lige 

kunne komme og tage alligevel, og hvor jeg bare til sidste sagde: »Jamen 

hør, jeg holder ikke noget barsel«, det var ikke, hvor de sagde: »Du skal 

ikke…«, »Du må ikke…«. Men hvor jeg følte, at der blev sat nogle 

forhindringer, små verbale forhindringer, der skulle få mig til at få dårlig 

samvittighed over, at jeg skulle holde barsel, og hvor jeg bare til sidst 
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tænkte, at nu gider jeg bare ikke. Han blev født en torsdag, og så gik jeg fra 

arbejde om formiddagen, og så sagde jeg: »Jeg kommer bare ikke fredag, vi 

ses mandag« (Martin, 36:44,4 - 37:41,8). 

Martin formåede ifølge denne fortælling ikke at skabe mening omkring at tage barsel, 

da hans kone fødte, og endte derfor med kun at holde en enkelt dag foruden 

weekenden. I Martins fortælling får man, jævnfør Pearce (2007, s. 45), indtryk af, 

hvordan det i hans tilfælde var den sociale verden og ikke det talte ord fra chefen, der 

påvirkede hans endelige prioritering. Martins oplevelse af Work-Life Balance kan 

derfor siges, at blive påvirket af den sociale verden han lever i.  

Det tidligere berørte og meget omtalte emne om au pair gav mig endnu et godt 

eksempel på, hvordan man ved hjælp af Pearces begreb om sociale verdener (2007, s. 

45) kan se på de valg, der tages i forbindelse med Work-Life Balance. Charlotte fortalte 

mig i den forbindelse om, hvorfor hun ville syntes, at det var underligt at have en 

fremmed boende. 

(…) jeg synes bare, at det virker lidt underligt at have en fremmed boende. 

Ej det er vi slet ikke interesseret i, vi har bare lyst til, at det skal være os i 

vores familie, der behøver ikke at være en eller anden udefra. En ting er, at 

man måske får hjælp af sine forældre til at hente eller noget familie, men 

sådan at hente en eller anden op, som så bor hjemme hos en, det tiltaler 

mig bare slet ikke (Charlotte, 32:54,2 - 33:22,8). 

Charlotte gav i sin fortælling, jævnfør Pearce (2007, s. 45), udtryk for sin sociale verden 

i forhold til, hvordan hun mener, man bør være som familie. Ved at hun i sit narrativ 

gav stærkt udtryk for, at hun slet ikke er interesseret i at have en udefra til at blive en 

del af sin familie, var hun med til at illustrere, at det i hendes sociale verden ikke er 

acceptabelt. Charlotte fortalte mig tidligere, at hun ikke selv er vokset op med au pair, 

hvilket kan være grunden til, at det i hendes sociale verden er noget, man ikke bør have. 

Hun italesatte ligeledes vigtigheden ved at skabe et trygt hjem for sit barn. Charlottes 

sociale verden er stærkt påvirket af hendes værdier, som hun kan have taget med fra sit 

barndomshjem, hvor det kun var mor og far, der er en del af hverdagen. Disse værdier 

kan dog ifølge Pearce (2007, s. 49) ændre sig med tiden; hvilket det i øvrigt så vil kræve, 

hvis Charlotte på et senere tidspunkt skal kunne leve et meningsfuldt liv med au pair.  
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Den store afstandstagen til brugen af au pair som jeg oplevede i de fleste af mine 

deltageres narrativer, viser markante ligheder i deres sociale verdener. Denne lighed 

kan blandt andet begrundes med aldersligheden blandt deltagerne og den 

samfundsnorm de i kraft af deres generation og placering er en del af. Dette oplevede 

jeg ved, at de alle omtalte branchen og de ældre kolleger med andre værdier og 

prioriteringer. Forskellene i de sociale verdener på tværs af generationer kan derfor 

forklare de problematikker, som jeg i analysens første del i kraft af narrativerne kunne 

konstruere. Det kan i den forbindelse ses som en udfordring at arbejde sammen med 

folk, der lever ud fra en anden social verden. Denne betragtning er relevant for 

oplevelsen af Work-Life Balance og kan være en stor del af, hvorfor mange føler sig 

klemt og som bekendt, ender med at skifte branche.  

4.2.7. OPSAMLING OG REFLEKSION OVER ANALYSENS ANDEN FASE 

Jeg har i analysens anden del ved hjælp af teoretiske begreber set på, hvordan 

advokaterne skaber mening i kraft af deres narrativer. Ved hjælp af Bruners (1986, s. 

14) distinktion mellem bevidsthedens og handlingens landskab har jeg fået større 

indblik i, hvordan advokaternes narrativer var sammensat af både handlingsforløb og 

selverkendelser. Her var det især erkendelsen, der bidrog til meningsdannelsen 

omkring Work-Life Balance. Jeg fik ligeledes ved at fokusere på intentionerne, 

illustreret, hvordan advokaterne i kraft af disse kunne skabe mening i deres narrativer, 

selvom de ikke altid levede op til deres egne forventninger overfor familien. Jeg 

undersøgte endvidere, hvordan det helt centrale narrative begreb om selvskabende 

historier (Bruner J. , 2004, s. 84) gjorde sig gældende i forhold til, hvorvidt 

advokaterne kunne skabe en følelse af Work-Life Balance. Det var i den forbindelse 

desuden ved hjælp af en selektiv metode kaldet selvberetnings pragmatik (Gergen 1997, 

s. 209), at advokaterne opnåede at skabe mening omkring deres prioriteringer.  

Derudover fandt jeg ved hjælp af begrebet om den generaliserede anden (Mead, 2005, 

s. 182) frem til, at det netop er måden, hvorpå advokaterne betragter sig selv, som en 

del af det samfund de er en del af, der bevirker hvorvidt de føler Work-Life Balance eller 

ej. Her var det især interessant, hvordan de i kraft af deres betragtninger kunne finde 

mening i forskellige og modstridende fortællinger. Sluttelig understøttede jeg analysen 

af den generaliserede anden ved hjælp af Pearces begreb om sociale verdener (2007 

s.45). Her blev det endnu tydeligere, hvordan den sociale verden advokaterne er en del 
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af og ligeledes deres familiekultur, påvirker deres meningsdannelse om Work-Life 

Balance. 

Analysen viste mig overordnet, hvordan deltagerne i kraft af deres narrativer skabte 

mening omkring deres valg og prioriteringer relateret til Work-Life Balance. På trods af 

problematikkerne, som blev italesat i analysens første del, fik jeg ved hjælp af teorien en 

bedre forståelse for, hvordan advokaterne formåede at skabe mening omkring dem. 

Alligevel sidder jeg tilbage med en opfattelse af, at der i narrativerne blev konstrueret 

nogle spændingsfelter i meningsdannelserne. Disse vil jeg se nærmere på i min 

diskussion, hvor jeg endvidere reflekterer over, hvilke handlingsmuligheder disse 

konstruktioner af narrativer giver. 

5. DISKUSSION 

Diskussionen i denne afhandling har til formål at diskutere og reflektere over, hvilken 

viden jeg i undersøgelsen har genereret i forhold til min overordnede 

problemformulering: Hvordan forholder unge advokater med børn sig til deres Work-

Life Balance? Mit diskussionsafsnit indeholder derfor to dele: Et diskuterende afsnit 

hvor jeg konstruerer nogle spændingsfelter ud fra empirien og min analyse af den, samt 

et reflekterende afsnit over hvilke handlemuligheder narrativerne giver deltagerne. Jeg 

ser spændingsfelterne som interessante og relevante i forhold til Work-Life Balance, da 

jeg i processen oplevede, at de havde betydning i forhold til, hvordan deltagerne 

italesatte og vurderede deres overordnede tilfredshed med Work-Life Balance. Den 

sidste del, hvor jeg kommer ind på handlemulighederne i narrativerne, fungerer 

endvidere som en refleksion over afhandlingen samt den viden jeg har været med til at 

producere. 

5.1. SPÆNDINGSFELTERNE I NARRATIVERNE 

Alle mine deltagere i undersøgelsen var ambitiøse karrieremennesker, der fandt en stor 

del af deres identitet i deres arbejde. Det var for dem vigtigt, at arbejdet aldrig blev 

kedeligt og at de dagligt blev udfordret. Arbejdslivet er selvsagt en stor del af Work -Life 

Balance, men når det netop er balancen med privatlivet, jeg ser på, var det interessant 

at opdage, hvordan der opstod nogle spændingsfelter i løbet af fortællingerne.  
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Først og fremmest oplevede jeg et overordnet spændingsfelt mellem det, at være en 

ambitiøs advokat og samtidig have en familie ved siden af. Denne udfordring kommer 

ikke som nogen overraskelse, men da deltagerne udfoldede deres fortællinger 

yderligere, lagde jeg mærke til, hvilke mere konkrete spændingsfelter de gav. Herunder 

kan nævnes den energi og det engagement, som arbejdsopgaverne gav dem, hvilket 

havde en stor kvalitet i form af at arbejdet aldrig blev kedeligt. På den anden side 

indebar netop disse arbejdsopgaver også, at arbejdet blev meget uforudsigeligt, hvilket 

kom til at påvirke privatlivet i en negativ grad. Det var en uforudsigelighed, som jeg 

oplevede mange havde meget svær ved at kombinere med privatlivet, når andre 

familiemedlemmer afhang af deres tilstedeværelse. Det var derfor en løbende vurdering 

for dem, hvor meget arbejdsglæde de skulle have, overfor hvor meget deres familie led 

under det. 

Jeg oplevede endvidere et spændingsfelt da deltagerne italesatte den fleksibilitet, de 

havde i jobbet, hvor de kunne gå og komme, når det passede dem. Det betød for 

eksempel, at de kunne gå til læge eller frisør i dagstimerne, hvilket andre ifølge dem 

normalt skal bede om fri. Denne fleksibilitet viste sig dog kun at være mulig, så længe 

de fik alle deres arbejdsopgaver lavet til tiden og leveret den årlige tidsnorm. Det betød 

derfor, at deltagerne aldrig rigtigt følte, at de havde fri, og at de dermed skulle stå til 

rådighed hele døgnet, hvis det blev krævet. Jeg oplevede i den forbindelse, at den følelse 

påvirkede deres privatliv i en negativ grad, idet de eksempelvis ofte var nødt til at tænde 

for computeren igen, når børnene var lagt i seng.  

Narrativerne indeholdte som nævnt fortællinger omkring, hvor ambitiøse deltagerne 

var som advokater, og efterfølgende stærke fortællinger om det at være forælder. Disse 

fortællinger gav mig indtryk af et spændingsfelt imellem at kunne leve op til begge dele. 

For ideen om at kunne klare livets opgaver, og selv tage sig af sine børn, stod i klar 

kontrast til de normer om au pairs, som de var omgivet af i branchen. Valget om at have 

au pair eller ej havde for nogle direkte indflydelse på deres Work-Life Balance. Her var 

det især deres ønske om tid til venner og sociale sammenkomster, der måtte 

nedprioriteres i perioden med små børn.  

Spændingsfelterne kan ved denne fremstilling siges at være direkte modstridende og 

det var derfor for mig svært at forstå, hvorfor advokaterne ikke oplevede større 
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utilfredshed med deres Work-Life Balance, end jeg umiddelbart fik indtryk af i 

interviewene. Det har jeg i analysen, ved hjælp af den narrative teori, kunnet vise ved at 

se på deres kontinuerende meningsskabelse i løbet af narrativets konstruktion. Så 

længe de løbende formåede at skabe mening omkring den enkelte fortælling, gjorde det 

umiddelbart ikke noget, at der i det større perspektiv opstod spændingsfelter. På den 

måde kan jeg sige, at Work-Life Balance i min undersøgelse er afhængig af, hvorvidt 

den enkelte løbende kan skabe mening i sin fortælling. Denne mening kan komme ud 

fra flere forskellige faktorer, hvor både samfundskulturen og lokale normer især spiller 

ind.  

5.2. REFLEKSION OVER HANDLEMULIGHEDER 

Efter at have fået bekræftet, at Work-Life Balance er en social konstruktion, der hos 

advokaterne i min undersøgelse kan opnås i den narrative meningsskabelse, er det 

endvidere interessant at reflektere over, hvilke handlemuligheder deres narrativer er 

med til at skabe. 

Eksempelvis lægger den meningsskabelse deltagerne har, om at udfordringerne er et 

vilkår i branchen, ikke op til mange handlingsmuligheder for deltagerne. Det er i 

branchen populært sagt ’op eller ud’. Deltagerne fik på den måde skabt mening om, at 

de ikke havde så mange alternativer, hvis de stadig ønskede et spændende job. Enten 

skulle de vælge at leve med vilkårene, eller også måtte de finde et andet sted at være. 

Denne måde at italesætte vilkårene på er, ud fra det socialkonstruktivistiske paradigme, 

med til at konstruere den sociale virkelighed.  

Et andet eksempel er, når man i sit narrativ, som de fleste af deltagerne gjorde, 

konstruerer sine værdier omkring børn og forpligtigelser på en måde, hvor der ikke er 

plads til at acceptere en au pair. Så begrænser det ligeledes handlemulighederne for at 

få hverdagen til at fungere ved siden af de lange arbejdstider. Man kan derfor sige, at jo 

friere rammer der gives i de italesatte værdier, desto nemmere bliver 

meningsdannelserne og dermed oplevelsen af Work-Life Balance. 

Man kan ved hjælp af værktøjerne i det socialkonstruktivistiske paradigme påvirke 

denne sociale konstruktion af virkeligheden. Især den narrative teori som jeg har brugt 

igennem afhandlingen, bidrager som tidligere nævnt med en terapeutisk praksis. Her 
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kan man blandt andet hjælpe folk med at skabe nye meningsdannelser om værdier og 

holdninger, ved at fokusere på nye dele af narrativet. På trods af at jeg i forbindelse med 

min undersøgelse ikke ønskede at udøve narrative terapeutiske samtaler, oplevede jeg 

alligevel, at de rammer og det fokus jeg skabte for italesættelsen af Work-Life Balance, 

blev en mindre form for intervention i advokaternes sociale virkelighed. Det oplevede 

jeg blandt andet ved, at nogle bagefter fortalte mig, at jeg havde fået dem til at tænke 

yderligere over deres prioriteringer og om hvorvidt de skulle skifte branche. 

6. KONKLUSION 

Konklusionen på afhandlingen indeholder en opsummering af analysens resultater , og 

besvarer dermed den overordnede problemformulering. Afhandlingen præsenterer et 

empirisk  og kvalitativt perspektiv på, hvordan otte unge advokater med børn forholder 

sig til deres Work-Life Balance i form af narrativ meningsdannelse. Med udgangspunkt 

i det socialkonstruktivistiske paradigme er der i opgaven ikke søgt efter generelle og 

objektive holdninger til, hvorvidt Work-Life Balance er til stede, men derimod efter, 

hvordan deltagerne oplever Work-Life Balance ud fra deres livsverden. Med 

udgangspunkt i følgende narrative begreber; distinktionen mellem bevidsthedens og 

handlingens landskab (Bruner, 1986, s.14), intentionalitet (Holmgren, 2007, s. 16), 

selvskabende historier (Bruner, 2004, s.79), selvberetnings pragmatik (Gergen, 1997, s. 

190), samt bidragende begreber om den generalisede anden (Mead, 2005, s. 182) og 

sociale verdener (Pearce, 2007), har analysen vist, hvordan den enkelte advokats Work-

Life Balance påvirkes af den formåede meningsskabelse på området.  

I undersøgelsen af unge advokaters forhold til Work-Life Balance ønskede jeg først at se 

på, hvilke dominerende problematikker der blev konstrueret gennem fortællingerne. 

Dette fandt jeg frem til ved at analysere min empiri ud fra den narrative analysemetode 

kaldet kategorisk indholdsperspektiv (Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998, s. 112). 

Her fandt jeg, at det især var den lange arbejdstid, der var en udfordring for skabelsen 

af Work-Life Balance. Mobiltelefon og adgangen til arbejdsmail fungerede ligeledes 

som problematiske faktorer for balancen, idet de var med til at udviske grænsen mellem 

arbejde og privatliv. Endvidere var en problematik det pres, som advokaterne oplevede 

fra kunderne, hvilket resulterede i, at der blev sat urealistiske deadlines samt forventet 

at advokaterne stod til rådighed hele tiden. Advokaterne oplevede, at de ovennævnte 
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arbejdsvilkår påvirkede deres fritid, idet det drænede dem for overskud. Derfor var 

mangel på overskud i fritiden også en dominerende problematik i undersøgelsen. 

Endvidere italesatte alle deltagerne problemer med nedsat tid, idet det ikke blev oplevet 

som fungerende i branchen. Sidst men ikke mindst var ledelse overordnet en 

dominerende problematik, hvor hensyn fra lederen havde stor påvirkning på den 

oplevede Work-Life Balance. 

Efter at have fundet de dominerende problematikker, undersøgte jeg ved hjælp af de 

førnævnte teoretiske begreber, hvordan advokaterne ved hjælp af narrativerne skabte 

mening omkring deres udfordringer i forhold til Work-Life Balance. I denne del af 

analysen fandt jeg frem til, at det især var selverkendelsen i narrativets 

bevidsthedslandskab, der bidrog til meningsdannelsen i forhold til Work-Life Balance.  

Evnen til at skabe mening om sin situation, intentioner og valg viste sig at have stor 

betydning for, hvorvidt der blev oplevet Work-Life Balance. Opnåelsen af mening var 

desuden påvirket af måden, hvorpå advokaterne betragtede sig selv som en del af 

samfundet og deres sociale verden bestående af værdier og relationer.  

I diskussionen så jeg blandt andet på de narrative spændingsfelter, jeg kunne 

konstruere på baggrund af analysen. Her konstruerede jeg et spændingsfelt imellem det 

at være en ambitiøs advokat og samtidig have en familie ved siden af. Desuden en 

spænding mellem at have de spændende arbejdsopgaver og kæmpe med den 

uforudsigelighed de medbragte. Ligeledes det at sætte pris på fleksibiliteten, men 

samtidig følelsen af aldrig at have fri. Jeg oplevede endvidere udfordringer omkring at 

ville være den gode forælder, og samtidig stå overfor et populært valg om au pair.  Sidst 

men ikke mindst et spændingsfelt mellem erkendelsen om at tiden med små børn 

naturligt gav nogle begrænsninger, og samtidig at have et behov om socialt samvær med 

venner. 

Slutteligt reflekterede jeg over, hvilke handlemuligheder advokaterne var med til at 

skabe i kraft af deres narrativer. Her kom jeg blandt andet ind på konstruktionen af de 

manglende alternativer, der virkede til at begrænse, men også nødvendiggøre, 

skabelsen af mening i vilkårene. De personlige værdier fungerede ligeledes som 

værktøjer til, hvilke handlemuligheder de havde, samt hvorvidt de følte Work-Life 

Balance. 
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Alt i alt kan jeg på baggrund af denne afhandling konkludere, at forholdet til Work-Life 

Balance hos de otte advokater er en social konstruktion af både måden, hvorpå de 

italesætter deres vilkår, samt hvilke værdier hver enkelt advokat har. Den enkelte 

advokats forhold til Work-Life Balance kan derfor ikke siges udelukkende at være 

påvirket af eksterne faktorer så som tid og arbejdspres, men nærmere er afhængig af, 

hvorvidt den enkelte løbende kan skabe mening i livet og om arbejdsvilkårene. 
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