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Arbeidet med denne kandidatavhandlingen har vært en slitsom, spennende og ikke minst 

lærerik prosess. Vi ønsker å rekke en stor takk til vår fantastiske veileder Rikke Bjerregaard for 

god veiledning og tilbakemelding gjennom hele prosessen. Vi vil også rekke en stor takk til 

våre informanter som tok seg tid til å delta i vår undersøkelse. 
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Abstract 
 

This thesis investigates how a boundaryless work-life creates challenges and opportunities for working 

mothers’ work-life balance. To examine this, nine qualitative interviews were conducted with 

knowledge-working mothers from different companies and industries. 

With a phenomenological and hermeneutical point of view, the phenomenon of work-life balance was 

investigated by examining the respondents’ experiences of the phenomenon, through semi-structured 

interviews. The empirical material was analysed in relation to theoretical perspectives and concepts 

from literature.  

  

Through an analysis of the qualitative data, it was found that flexi-time and technology create an 

opportunity for employees to adapt their working-life to their family-life. On the other hand, the 

working mothers always have access to their work, and have to make an active choice not to work. If 

she experiences time pressure related to finishing her work tasks, flexi-time and technology can 

contribute to an increase in working hours and telework, which will disturb her work-life balance. As 

the work is intangible, it is also always available in employees’ minds. A challenge occurs when an 

employee spends time thinking about work during time off or thinking about family matters while at 

work. We found that this can lead to role-blurring and make it harder to balance work- and family life. 

Furthermore, we also found that family-to-work spillover is more likely to occur than work-to-family 

spillover. As a result of a boundaryless work-life it can be harder for mothers to distinguish between 

their work role and their family role. This can lead to role conflict, especially when the children are 

younger, as more is expected more from the mother role during that time. Lastly, we found that this 

has a negative impact on work-life balance, but that the cross pressure facilitates as the children grow 

older. 

  

Based on the findings we conclude that a boundaryless work-life creates opportunities for working 

mothers to maintain a good work-life balance, but that challenges occur when they are under pressure 

at work and when they find it hard to set boundaries for themselves. By choosing a job that is 

compatible with having children, it is easier for working mothers to limit their work-life, and thus 

maintain a good work-life balance. 

 

Keywords: Work-life balance, boundaryless work-life, working mothers, flexi-time, mental work, 

role-blurring, role conflict, cross pressure. 
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1 
 Innledning 

 

1.1 Introduksjon 
	
Det omtales i forskningslitteraturen et skifte fra industrisamfunnets byråkratiske og 

tradisjonelle arbeidsorganisasjoner, til det postindustrielle ‘’informasjons- og 

kunnskapssamfunnets konkurranseutsatte og fleksible arbeidsorganisasjoner” (Ellingsæter og 

Solheim, 2002, s. 14). Den industrielle kapitalismens tradisjonelle arbeidsorganisasjoner er 

kjent for sine byråkratiske og lite omstillingsdyktige organisasjonsstrukturer og strenge 

arbeidstidsorganiseringer. Nåtidens senmoderne informasjons- og kunnskapssamfunn, og dets 

globalisering og kontinuerlige arbeidskrav, har bidratt til økt fokus på arbeidsorganisasjoners 

fleksibilitet, lærings- og omstillingsevne. Kompetanse og kunnskap har, i enkelte sektorer, gått 

fra å være en produksjonsfaktor til å bli en verdiskapning. Arbeidernes kunnskap og 

kompetanse er blitt en viktig ressurs for virksomheten, og den enkelte medarbeideren kan i 

noen tilfeller bli essensiell (Ellingsæter og Solheim, 2002, s. 16). 

Betegnelsen det nye arbeidslivet brukes om mange ulike forhold og deler av dagens arbeidsliv 

og er en bred samlebetegnelse for en rekke nye trekk ved arbeidslivet. Pettersen og Kjeldstad 

(2008) bruker begrepet det nye arbeidslivet for å forklare et arbeidsliv som er preget av stort 

arbeidspress, lange dager og høye krav til kunnskap og resultater. Det nye arbeidslivet skiller 

seg fra de næringsmessige og økonomiske drivkreftene som bidro til kvinnerevolusjonen på 

arbeidsmarkedet på 1970- og 1980- tallet (Leiulfsrud og Frisvold, 2003, s. 157).  

På 1970- og 1980 tallet gikk stadig flere grupper av kvinner ut i jobb, først de barnløse og 

kvinner med eldre barn, deretter småbarnsmødre (Pettersen og Kjeldstad, 2008). En 

hverdagssituasjon hvor mor eller far arbeider hjemmefra, er en særlig tendens i det moderne 
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arbeidsliv. Den hjemmearbeidende mor og fars arbeide er, som hos et stigende antall 

mennesker i dagens samfunn, verken avgrenset til arbeidsplassen eller bestemte arbeidstider. 

De klassiske institusjonelle rammene om arbeidet er forsvunnet. Arbeidstiden flyter, 

arbeidskravene er ikke definert på forhånd, og arbeidet kan for flere arbeidstakere utføres fra 

eget hjem (Kristensen, 2011, s. 23). Dette nye arbeidslivets organisering og effektiviseringen av 

arbeidet, er med på å gi økt fleksibilitet og ansvar for egen arbeidssituasjon, som sies å være 

attraktivt og familievennlig for dem som er privilegerte nok til å ansettes med slike 

arbeidskontrakter (Ellingsæter, 2002, s. 106).  

I familielivet har det også skjedd viktige endringer de siste tiårene. Det nye familielivet brukes 

som begrep for å forklare en situasjon hvor kvinner i stor grad har tredd inn i 

kunnskapssamfunnet gjennom økende satsning på utdannelse. Dette har ført til kvinners sterke 

inntreden i yrkeslivet (Frønes og Brusdal, 2000, s. 142).  En av de store konsekvensene for 

familien er skiftet fra en tradisjonell familiemodell, hvor far er forsørger og mor er omsørger 

(Johansen, 2007, s. 200), til en sterk økning i toinntektsfamilier, hvor både mor og far, i ulik 

grad, har inntektsgivende arbeid (Syltevik og Wærness, 2004, s. 103).  

Ifølge Ellingsæter (2004) har de strukturelle endringer de siste tiårene ført til at den mest aktive 

delen av yrkeslivet faller sammen med de årene hvor familien krever mest. En ønsker gjerne å 

gjøre karriere og familie samtidig, noe som gjør at arbeidsbelastningen blir stor (Ellingsæter, 

2004, s. 134). Kvande og Rasmussen (2007) omtaler dagens medarbeidere som ambisiøse og 

målbevisste på arbeidsfronten, men at tiden med familien og barna regnes som viktig. 

Fleksibiliteten som de teknologiske mulighetene i arbeidslivet gir, skal gi foreldre mulighet for 

å balansere familie- og arbeidsliv på en god måte, slik de selv ønsker (Kvande og Rasmussen, 

2007, s. 20) 

Et perspektiv på hvorfor arbeidet ofte vinner over familietid, tar utgangspunkt i at foreldre 

velger å prioritere tid på jobb, over tid med familien. Rasmussen (2002) hevder at det å holde 

på det faglige, blir for de fleste sett på som deres egen interesse og valg, og således en del av 

selvrealiseringsprosjektet til den enkelte. Det oppleves som attraktivt at virksomheter gir 

ansatte utvikling- og læringsmuligheter. Å få mulighet til å delta i organisasjonens utvikling, 

kan for mange oppleves forførende (Rasmussen, 2002, s. 392). Honningfella er et begrep som blir 

brukt for å beskrive en situasjon hvor arbeidslysten er så høy at det blir vanskelig å sette 

grenser for hvor mye tid som skal brukes på arbeidet. Videre viser Sørensen (1999) til at siden 
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arbeidsgiver ikke setter noen grenser, men gjerne oppmuntrer til å arbeide så mye som mulig, 

blir det enda vanskeligere å sette grenser eller begrense seg. Arbeidet blir dermed en arena 

hvor medarbeideren får utvikle seg. Skille mellom arbeid og fritid blir dermed uklart og 

grenseløst, og arbeidet vinner på den måte over tid med familien (Sørensen, 1999 i 

Rasmussen, 2002, s. 400). 

Diskursen knyttet til det nye arbeidslivet er full av mantraer og forførende begreper som lett 

gir assosiasjoner. Begreper som grådige organisasjoner og fleksibilitet har imidlertid uklare og 

skiftende betydninger, og blir dermed vanskeligere å vurdere empirisk (Leiulfsrud og Frisvold, 

2003, s. 162). Norsk forskning har overført begrepet grådige organisasjoner til organisasjoner 

som tilbyr sine ansatte fleksible arbeidstidsordninger, og som samtidig ansvarliggjør dem i 

arbeidet. Økt konkurranse og nye organisasjonsidealer medfører nye former for 

oppgavefordeling, noe som kan påvirke individets forhold til arbeidet. Mye tyder på at det 

stilles høyere krav til ansatte og foretak enn det gjorde tidligere (Leiulfsrud og Frisvold, 2003, 

s. 169). Den fleksible arbeidstiden i det nye arbeidslivet omtales som grenseløs og 

ustandardisert. Det grenseløse og ustandardiserte betegner en arbeidskultur preget av 

forventninger fra arbeidsgivere og kolleger om lange arbeidsdager og overtidsarbeid 

(Rasmussen 2002, s. 392). Grensene mellom privatliv og arbeid blir uklare, og mange har 

vanskelig for å avgrense sin arbeidsinnsats i tid og rom. 

Utviklingen av det nye, grenseløse, avstandardiserte arbeidslivet har brakt på banen en debatt 

omkring tidsklemme. Tidsklemmeproblematikken handler om at tiden ikke strekker til, hvor du 

ikke har tid til å gjøre det du må eller ønsker å gjøre. Diskusjonen omkring tidsklemma virker 

på mange måter paradoksal, da flere føler seg fanget i tiden i en periode der vi har god 

tilrettelegging fra organisasjoner, og hvor det offentlige tar familielivet på alvor. Statistikk viser 

også at vi ikke har grunnlag for å si at vi lever i en klemme fordi vi arbeider omtrent like mye 

som før, har mer fritid enn før og kvinner bruker mindre tid på husarbeidet (Vaage, 2002, s. 

2). Den dominerende funksjonalistiske forståelsen av tid har oversett både arbeidstidens 

kompleksitet og de kvalitative sidene (Ellingsæter, 2005, s. 310). Teorier om endringer i det 

kapitalistiske systemet peker i forskjellige retninger når det gjelder konsekvenser for 

tidsstrukturer og tidskulturer. Noen teorier antar at utviklingen i arbeidslivet minsker tid til 

andre livsområder, andre teorier postulerer det motsatte. Enkelte hevder at folk jobber mer 

fordi nye, fleksible organisasjonsformer har gjort arbeidslivet mer attraktivt (Hochschild, 1997 
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i Ellingsæter, 2005, s. 310). Tidsklemme har beveget seg fra å være et faglig begrep med 

begrenset betydning, til å bli en metafor for at tiden ikke strekker til. Begrepet tidsklemme kan 

brukes til å forklare en situasjon der det oppleves som vanskelig å distribuere tiden mellom 

familie- og arbeidsliv. En situasjon det grenseløse arbeidsliv, med fleksibilitet og 

avstandardisering som nøkkelbegreper, kan åpne opp for. 

I flere bransjer er tendensen klar - det er blitt en mer utydelig grense mellom arbeid og 

privatliv, og vi befinner oss mer og mer i et grenseløst arbeidssamfunn. Mange 

arbeidsoppgaver består i dag av mentalt arbeid, og dette kan ikke kan slås av eller legges vekk, 

på samme måte som i industrisamfunnet (Tunmo, 2006). Arbeidslivet er grenseløst langs flere 

forskjellige dimensjoner. I det nye moderne arbeidslivet er arbeidet både tidsmessig og 

geografisk grenseløst. For mange er også arbeidet fleksibelt og immateriellt grenseløst, fordi 

ikke de behøver å være på arbeidsplassen for å løse arbeidsoppgavene sine. At arbeidet er blitt 

mer grenseløst, åpner opp for en problematikk hvor det har blitt vanskeligere for 

medarbeidere å skille mellom familie- og arbeidsliv. Som Kristensen (2011) sier, nedbryter det 

grenseløse arbeidsliv skillet mellom medarbeiderens arbeidsliv og annet liv, hvor det hele flyter 

sammen (Kristensen, 2011, s. 23-24). 

 

1.2 Motivasjon  
	
Vi ble først gjort oppmerksomme på temaet, det grenseløse arbeidsliv, under tredje semester 

av vårt forløp på utdannelsen Cand.soc. Human Resource Management. Tematikken fanget 

oss umiddelbart, og vi utviklet en interesse for å undersøke temaet ytterligere. Det grenseløse 

arbeidsliv og work-life balance er temaer som stadig blir diskutert i media. I oktober 2018 la 

det norske politiske partiet Miljøpartiet De Grønne, frem et forslag om 30 timers arbeidsuke 

på Stortinget. Partiets hovedargumenter bak forslaget var økt frihet, mer fritid og et bedre liv 

(Vigsnæs & Sandvik, 2018). Forslaget ble riktignok nedstemt, men debatten rundt work-life 

balance ble satt på dagsorden. Dersom du googler work-life balance får du 1 310 000 000 

treff. Det er med andre ord høyst aktuelt og relevant i den samfunnsmessige diskusjon, og også 

et fenomen vi i denne oppgaven gleder oss til å undersøke nærmere. 
 

Det grenseløse arbeidsliv og work-life balance er ikke bare tema i mediene, men også noe som 

mennesker rundt oss blir påvirket av, og må ta stilling til, på forskjellige måter. Vi har selv 
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opplevd at kollegaer sender oss mail om kvelden, eller at de bruker fleksibiliteten sin til å gå 

tidligere fra jobb, for å hente barn i barnehagen. Vi har også erfart at familiemedlemmer 

snakker i telefon med kollegaer under familiesammenkomster, eller at venner kommer for sent 

til avtaler fordi de blir nødt til å jobbe lenger enn planlagt. I tillegg blir det ofte uttrykt av både 

familie og venner at de ikke føler tiden strekker til, og at de har vanskeligheter med å 

balansere arbeidsliv og fritid. 

 

1.3 Fokusfelt  
	

Som ovenstående innledning skildrer, er familie- og arbeidsliv to viktige arenaer i dagens 

samfunn. I overgangen fra et industrisamfunn til et kunnskapssamfunn har det skjedd 

betydelige endringer i både arbeidslivet og familielivet. Det har vært store endringer på 

arbeidsmarkedet de siste tiårene, og en av de største endringene i arbeidslivet, kan sies å være 

den store økningen av yrkesaktive kvinner (Pettersen og Kjeldstad, 2008). Økningen av 

toinntektsfamilier har ført til at en betydelig del av barneomsorgen er flyttet til barnehager og 

skolefritidsordninger (Syltevik og Wærness, 2004, s. 124). 

Problemstillinger om balansen mellom familie- og arbeidslivet har parallelt med endringene i 

familie- og arbeidsinstitusjonene de siste tiårene, viet en økende interesse innen 

samfunnsforskningen. Viktige temaer er likestilling og kjønnsdimensjoner i familie- og 

arbeidslivet og tidsbruk og tidskulturer som en viktig dimensjon i forståelsen av konflikten 

mellom familie- og arbeidslivet (Ellingsæter, 2002, Hochschild, 1997, Kvande og Rasmussen, 

2007). Et viktig funn er at høyt utdannede foreldre i det nye arbeidslivet har en tendens til å 

arbeide mye, enda de gir uttrykk for at de ønsker å arbeide mindre for å ha mer tid til familien 

(Ellingsæter, 2005, s. 305-306). Det finnes forklaringer hvor det fokuseres på de strukturelle 

rammene på arbeidsplassen, men også forklaringer som fokuserer på egenskaper ved 

arbeidstakeren. Vi vil gi et innblikk begge disse forklaringer, sett fra mødres perspektiv.  
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1.4 Problemstilling  
	

Ovenstående introduksjon, motivasjon og fokusfelt har ledet oss til følgende problemstilling:  

Hvordan skaper det grenseløse arbeidsliv utfordringer og muligheter for yrkesaktive mødres work-life 

balance? 

For å bedre kunne tydeliggjøre hensikten med oppgavens problemstilling, har vi valgt å bryte 

den ned i tre underspørsmål, som hjelp til å besvare ovenstående. 

1. Hvordan skaper fleksitidsordninger og teknologi muligheter og utfordringer for yrkesaktive mødres work-

life balance? 

Vi vil gjerne undersøke på hvilken måte medarbeidere benytter seg av 

fleksitidsordninger og teknologi, og om kulturen i virksomheten påvirker hvordan 

medarbeiderne bruker disse ordningene. Herunder vil vi analyse hvilke konsekvenser 

dette har for work-life balance. Den teknologiske utviklingen er en viktig forutsetning 

for at virksomheter kan tilby slike ordninger. Derfor vil det også undersøkes nærmere 

hvordan teknologien kan hjelpe eller hindre medarbeidere i å skape det de opplever 

som en god work-life balance. 

2. Påvirkes yrkesaktive mødre av at de tenker på arbeidet utenom arbeidstiden, og hvilke følger har dette for deres 

work-life balance? 

 

Er det å tenke på arbeidet utenom arbeidstiden noe som påvirker balansen mellom 

familie- og arbeidsliv for yrkesaktive mødre? Dette er spørsmål vi søker å svare på i 

underspørsmål to, hvor vi undersøker hvordan mødre i arbeidslivet påvirkes av at de 

mentalt alltid kan arbeide, selv om de ikke fysisk er på arbeidsstedet. 
 

3. Hvordan opplever mødre at deres roller i arbeidslivet og familielivet flyter sammen, og hvilke konsekvenser har 

dette for deres work-life balance? 

Er det en konsekvens av det grenseløse arbeidsliv at mødre opplever at deres rolle som 

mor og deres rolle i arbeidslivet står i konflikt? Hvis ja, hvordan påvirker dette deres 

work-life balance, og på hvilke måter skiller de mellom disse to rollene? Dette er 
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spørsmål vi søker å svare i underspørsmål tre, hvor vi undersøker hvorvidt mødre 

skiller mellom deres roller i henholdsvis arbeidslivet og familielivet. 

1.5 Oppgavens oppbygging og struktur 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	

  

 

 

 

Figur 1.1: Oppgaven oppbygning og struktur 
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Av figur 1.1 fremgår det, at oppgaven er strukturert slik, at det dens problemstilling leder 

videre til en avdekking av avhandlingens vitenskapsteoretiske forutsetninger og metodiske 

fremgang. Til sammen danner disse oppgavens akademiske ramme. Vi har valgt å koble teori 

og analyse sammen for å skape et bedre overblikk for leseren, og det vil derfor presenteres 

teori knyttet til hver av underspørsmålene før det analyseres. De tre teori- og analysedeler 

leder så over i en diskusjon. Deretter kommer vi med noen kritiske overveielser i forhold til 

teori og analyse, før vi så avslutningsvis konkluderer med oppgavens funn. 
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2 
Vitenskapsteori 

 

Følgende kapittel vil gi en innføring i oppgavens vitenskapsteoretiske ståsted, samt begrunnelse 

for valg av dette ståsted. Kapittelet fungerer som en veiledning til leseren, hvor vedkommende 

kan orientere seg om de vitenskapsteoretiske forutsetninger, som ligger til grunn for oppgaven. 

Det vitenskapsteoretiske ståsted, dets virkning og oppgavens overordnede sammenheng, søkes 

dermed belyst i dette kapitel. Vi vil til sist i kapittelet redegjøre for vår forståelse av fenomenet 

som vi ønsker å undersøke. 

 

2.1 Fenomenologi 
 

Et sentralt begrep i fenomenologien er livsverden, et begrep Justesen og Mik-Meyer beskriver 

som følger: 

  

“Livsverden referer til den konkrete verden, vi til daglig befinder os i - det hverdagsliv, som vi er 

tilbøjelige til at tage for givet” (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 23). 

  

De skriver videre at livsverden er en felles verden, og at den er en sosial, kulturell og historisk 

kontekst som danner en meningshorisont for den enkelte. Livsverden er konkret i den 

forstand, at den er forankret kroppslig i tid og rom, og fenomener har en egen mening for den 

som opplever og erfarer verden (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 23). Begrepet livsverden står 

sentralt i fenomenologien, da den vitenskapsteoretiske metoden nettopp handler om å forstå 

sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver, hvordan de beskriver verden og hvordan 
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de opplever verden. Dette med en antagelse om at den viktige virkelighet er som mennesker 

oppfatter den (Kvale, 1997, s. 44). 

  

Fenomenologien ønsker som utgangspunkt å belyse den subjektive opplevelse i seg selv, og 

ikke hvorvidt den er sann eller usann. Det fenomenologiske perspektivet innebærer at du for 

eksempel, ved bruk av kvalitative intervju, innhenter beskrivelser av informantenes livsverden. 

Livsverden er dog ikke individuelle opplevelser, og din mening er ikke et radikalt individuelt 

anliggende. Livsverden er tvert i mot en felles verden vi alle befinner oss i (Justesen & Mik-

Meyer, 2010, s. 23). 

  

I og med at fenomenologien er valgt som vitenskapsteoretisk utgangspunkt, vil work-life 

balance bli kikket på som et fenomen. Vi søker ikke å undersøke hva work-life balance er, eller 

å kartlegge om informantene har en god eller dårlig work-life balance. Vi søker, gjennom en 

fenomenologisk analyse, å undersøke hvordan dette fenomenet oppleves og erfares av 

informantene i deres hverdag og hvordan det er en del av deres livsverden. Å konkret besvare 

et spørsmål om hvorvidt informantenes work-life balance er god eller dårlig, blir satt i 

parentes, for det vi er opptatt av å undersøke er hvordan denne balansen oppleves av 

individuelle yrkesaktive mødre. Det er deres opplevelser, erfaringer og forståelse av fenomenet 

som danner grunnlaget for det datamaterialet oppgaven tar i bruk, for å analysere og 

diskutere problemstillingen. Det er den subjektive erfaring av fenomenet det blir aktuelt å 

fremheve i analysen, hvor work-life balance dermed kan være mange forskjellige ting, da det 

fremstår forskjellig for de forskjellige personer. 

  

Fenomenologien har fokus på det særegne og spesifikke opplevelser fremfor generelle mønstre 

i en populasjon. Metodisk sett er det dermed ofte et ideal å oppnå det antropologen Geertz  

kaller thick descriptions, ofte oversatt til fyldige eller rike beskrivelser (Justesen & Mik-Meyer, 

2010, s. 26). På den andre siden fremhever Schutzs (2005) at det også er den fenomenologiske 

forskerens mål å generalisere, med det ment en typifisering og dannelse av idealtyper, som kan 

brukes til å forstå virkeligheten (Schutz, 2005, s.170f). 

  

I denne oppgaven vil empirien generaliseres på den måte at de fortellinger og opplevelser de 

ulike informantene gir oss blir samlet og fortolket til en felles forståelse, gjennom 
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hermeneutikken. På denne måten kan oppgaven diskutere en mer generalisert forståelse av 

fenomenet, på de områder hvor informantene har skissert like fortellinger om og opplevelser 

av fenomenet. 

  

Hvor realismen arbeider med et sannhetskriterium, som generelt sett opererer med et 

korrespondensteoretisk sannhetsbegrep, arbeider fenomenologien med et mer 

koherensteoretisk sannhetsbegrep (Justesten & Mik-Meyer, 2010, s. 25-26). Sannhetens natur 

består i den størst mulige sammenheng mellom et hevdet utsagn og andre utsagn. 

  

Det fenomenologiske perspektiv har noen metodiske konsekvenser det vil være relevant å 

redegjør for, da den vitenskapsteoretiske tilgang også har konsekvenser for analyse og 

diskusjon av oppgavens problemstilling. En forsker som arbeider fenomenologisk, skal kunne 

evne å sette seg inn i andres situasjon og livsverden. En forutsetning for å arbeide 

fenomenologisk er at intervjueren evner å gå til saken uten forutfattede meninger eller teorier 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 25-26). Det vil være vanskelig å være helt uten forutfattede 

meninger omkring et emne du i forkant har bestemt deg for å undersøke nærmere. Det kan 

også være vanskelig å evne å sette seg inn i andres situasjon og livsverden, og det vil kreve 

ekstra av forskeren. 

 

2.2 Hermeneutikk 
  

I tillegg til fenomenologien, vil denne oppgaven benytte seg av den hermeneutiske 

fortolkningsmetode. Hermeneutikk betegnes ofte som en form for fortolkningsvitenskap, da 

den hermeneutiske tilgangen ønsker å fortolke og dermed forstå hvordan mennesker på 

bakgrunn av bestemte erfaringer, kunnskap og perspektiver opplever og gir mening til ting, 

begivenheter og fenomener (Järvinen & Mik-Meyer, 2017, s. 153). 

  

Fenomenologien er i hovedsak opptatt av fenomeners fremtredelsesformer og hvordan 

mennesker erkjenner fenomener. Hermeneutikken er interessert i å fortolke situerte 

meningsdannelser. Hermeneutikken som vitenskapelig tradisjon forsøker å oppstille noen 

regler og prinsipper for hvordan fenomener og menneskelig produserte utsagn, ytringer, 

tekster, osv. kan fortolkes. (Järvinen & Mik-Meyer, 2017, s. 154). 
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Hermeneutikken brukes i forlengelse av fenomenologien, da vi ønsker å samle vår forståelse 

for å finne ut noe nytt om det fenomenet vi undersøker. Vi søker å samle vår fortolkning, fra 

oss selv, informanter og empiri og dermed bruke hermeneutikken til å lage en samlet 

meningshorisont. Hermeneutikken vektlegger at helheten forutsetter en forståelse av delene og 

vice versa, hvor fenomeners mening skal forstås i deres kontekst (Järvinen & Mik-Meyer 2017, 

s.133-154). 

  

I hermeneutikken blir vi opptatt av hvordan meningene smelter sammen, og den kan hjelpe 

oss å sette parentes for vår egen forforståelse. Hermeneutikkens gjenstandsfelt er en virkelighet 

som består av mange forskjellige verdener (sosiale, kulturelle, historiske). Fremfor å forklare 

disse verdeners objektive egenskaper eller relasjonene mellom dem er hermeneutikken opptatt 

av å forstå fenomeners mening i deres kontekst (Järvinen & Mik-Meyer 2017, s. 154). 

  

Med det hermeneutiske perspektiv legges det opp til å formulere den samfunnsvitenskapelige 

oppgave, som en prosess med å finne sannhet ved å finne mening i en form for empati - altså 

innlevelse i andre menneskers tenking, og hermed nettopp finne deres mening (Ingemann et 

al. 2018, s. 45). Som undersøkere har vi noen oppfattelser og en fordom omkring temaet når 

vi går i gang med undersøkelsen. At vi som undersøkere selv er mennesker, akkurat som de 

mennesker vi undersøker, er ikke en ulempe. Det er en fordel av vi selv er mennesker for det 

er det som gir oss mulighet til å leve oss inn i andre menneskers liv og dermed og fortolke 

deres mening (Ingemann et al. 2018, s. 45-46). Dette skal skje gjennom den hermeneutiske 

prosess, også kalt den hermeneutiske sirkel. Den hermeneutiske sirkel handler om at vi 

begynner undersøkelsen med en forutinntatt mening, eller en fordom, om hva undersøkelsen 

handler om og hvordan dette skal fortolkes. Med utgangspunkt i vår fordom, snakker vi med 

en respondent. Under samtalen er hvert ord en del, som gir mening, når det kobles sammen 

med andre ord til en setning. På samme måte kobles setninger sammen til sammenhengende 

avsnitt som igjen kobles sammen til en helhet. Prosessen er på denne måten et evig samspill 

mellom del og helhet, hvor vår samlede forståelse hele tiden utvikler seg videre fra vår fordom 

til en stadig dypere og mer kompleks forståelse. Det er en sirkulær prosess, hvor vi hele tiden 

blir klokere (Ingemann et al. 2018, s. 46). Det er med utgangspunkt i den hermeneutiske sirkel 
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vi i denne oppgaven har tildelt fenomenet vi undersøker og hvordan det oppleves av de ulike 

informantene, en felles mening eller en samlet meningshorisont. 

 

På denne måten fungerer hermeneutikken, sammen med fenomenologien, godt både i 

undersøkelsen av fenomenet, men også når vi gir det mening. Vi har valgt fenomenologien for 

å kunne undersøke fenomenet, work-life balance, gjennom informantenes erfaringer, 

forståelse og opplevelse av det og vi har valgt hermeneutikken for kunne skape en 

meningshorisont hvor vi gir fenomenet en mening. 

 

Vi vil i det følgende presentere det fenomen vi søker å undersøke, samt hvordan vi forstår det i 

denne oppgaven. 

 

2.3 Work-life balance 
 

Opplevelse av ubalanse mellom tid brukt på familielivet og tid brukt på lønnsarbeid kan føre 

til konflikt, dårlig samvittighet og stress.  I forskningslitteraturen har arbeidstidens lengde 

gjerne vært utnevnt som syndebukken i ligningen (Ellingsæter, 2009). Med ønsker om 

investering på begge arenaer, må tiden en har til rådighet disponeres på en måte som gir 

aktørene mulighet for harmoni i kombinasjonen av familie og arbeid. Dette kalles work-life 

balance. Begrepet kan i bred forstand defineres som “satisfaction and good functioning in both spheres 

with minimum role conflict, maintaining overall sense of harmony in life” (Clark, 2000, s. 751). Clarks 

definisjon kan brytes ned i fire komponenter: 

  

1. Opplevelse av tilfredshet 

2. God funksjonsevne på begge arenaer 

3. Minimumsnivå av rollekonflikt 

4. Opprettholdelse av harmoni i livet 

  

For å hjelpe arbeidstakere til å oppnå disse målene, blir det etablert politiske tiltak som skal 

bidra til å regulere medarbeidernes tidsbruk, og opplevelse av denne. Lover om arbeidstid og 

rett til offentlig barneomsorg skal bidra til at familieliv og lønnsarbeid skal kunne kombineres, 

både for menn og kvinner.  I opplevelsen av god balanse mellom familie- og arbeidsliv ligger 
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det flere mekanismer, og tid forstås både kvantitativt og kvalitativt, som et sosialt og strukturelt 

fenomen (Ellingsæter, 2009). Som begrepet familie- og arbeidsliv tilsier må aktørene disponere 

tid mellom to arenaer: arbeid og familie. En strukturell forståelse av dette gir aktørene sum av 

timer som må fordeles for å oppfylle krav på begge sider. Sosialt forstås tiden på andre måter. 

Arbeidstiden kan regnes som ren nytteverdi, der X antall timer føres til Y sum i 

lønnsutbetaling. I arbeidstiden ligger det også en arena hvor småbarnsforeldre kan være 

selvstendige individer, voksne mennesker i fellesskap med andre voksne mennesker med 

samme interesser som de selv. Arbeidsplassen blir en arena for selvrealisering og sosialisering, 

hvor individet får brukt sin kunnskap og sine ferdigheter i produksjon av tjenester og 

kunnskap (Ellingsæter, 2009).  

 

Ovenstående teori presenterer vår forståelse av work-life balance og hvilken mening vi 

tillegger fenomenet videre i oppgaven. 
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3 
Metode 

 

Vår metodiske fremgang og måte å besvare problemstillingen, bygger på primære datakilder, 

som er samlet inn ved hjelp av kvalitative intervju. Dette kapittel vil først og fremst presentere 

hvilken tilgang oppgaven har, før vi så forklarer hvorfor vi ser det som hensiktsmessig å 

benytte oss av intervju som forskningsmetode, og hvordan vi kom i kontakt med 

informantene. Deretter drøfter vi metodens troverdighet, validitet, avgrensning og kritikk. Til 

slutt vil vi gi et innblikk i begreper vi kommer til å bruke fremadrettet i oppgaven. 

 

3.1 En induktiv tilgang 
  

I denne oppgaven har vi valgt å tilgå problemstillingen med en induktiv tilgang. Det betyr at 

vi har utviklet problemstillingen og valgt teorier til anvendelse i analysen etter innsamling av 

empiri. Det eneste som er bestemt på forhånd er hvilket tema vi undersøker. En induktiv 

forsker er mer åpen og utforskende i innsamlingsprosessen, uten å ha noen forutinntatte 

forventninger (Ankersborg & Boolsen, 2007, s. 45). Da vi med et fenomenologisk 

utgangspunkt, ønsker å forstå fenomenet vi undersøker gjennom informanters opplevelser, 

erfaringer og livsverden, er det viktig å ha en åpen og utforskende tilgang. Vi har dermed 

valgt å tilgå oppgavens problemstilling med en induktiv tilgang. 
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3.2 Kvalitativ metode 
  

For å kunne svare på problemstillingen må vi innhente data. De er benyttet en kvalitativ 

metode i innsamlingen av oppgavens empiri. Det fenomenologiske perspektiv passer godt til 

en kvalitativ tilgang, da hovedvekten nettopp ligger på beskrivelser av konkret, subjektiv 

erfaring, hvor disse beskrivelser kan oppnås ved typiske kvalitative metoder som for eksempel 

intervju (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 25-26). Fenomenologien interesserer seg i å forstå 

sosiale fenomener ut fra informantenes egne perspektiver og beskrive verden som den 

oppleves av dem (Järvinen & Mik-Meyer 2017, s. 87). Av denne grunn har vi valgt å benytte 

oss av intervju for å innsamle empiri.  Intervjuet, som metode, matcher det emnet vi er 

interessert i å undersøke fordi emnet vedrører aspekter av menneskets opplevelsesverden. 

Intervju som metode muliggjør også stor grad av fleksibilitet, ved at en kan endre fokus, 

problemstilling, samt innsamlingsmetode underveis i prosessen (Wadel, 1991, s.130). 

 

3.3 Informantene 
 

Vi ønsket å se på hvordan yrkesaktive mødre kombinerer arbeid med et familieliv. For å få tak 

i de informantene vi mente var rett for vår undersøkelse satte vi opp noen utvelgingskriterier. 

Det første utvalgskriteriet var at de skulle være mødre. Det neste utvalgskriteriet var at de 

skulle være yrkesaktive. Det tredje og siste utvalgskriteriet var at informantene skulle være 

kunnskapsarbeidere. Da vårt studie søker å undersøke fenomenet work-life balance, med 

hensyn til familie- og arbeidsliv, så vi det som relevant at de som deltok i studiet hadde et 

familieliv og et arbeidsliv. Utover dette er alle informantene kunnskapsarbeidere, dvs. 

medarbeidere som arbeider med noe uhåndgripelig som kunnskap eller service. Det finnes en 

antagelse om at det grenseløse arbeidsliv kun er forbeholdt kunnskapsarbeidere, derfor er 

dette er valgt som et kriterie (Kristensen, 2011, s. 26). Det er flere grunner til at vi kun har 

valgt å intervjue mødre. Som nevnt viser et studie fra 2008 at kvinner er underrepresentert i 

det nye arbeidslivet, men at det å ha barn i disse yrkene utgjør et større hinder for kvinners 

deltakelse enn i andre yrker (Pettersen og Kjeldstad, 2008, s. 10). I tillegg er det kun 40-50 år 

siden kvinner med barn, i større grad enn tidligere, begynte å tre inn på arbeidsmarkedet 

(Pettersen og Kjeldstad, 2008, s. 10). Work-life balance er derfor et nyere fenomen for kvinner 

og vi hadde en særlig interesse av å undersøke temaet gjennom kvinners opplevelser og 

erfaringer. 
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Vi har kommet i kontakt med informantene på litt forskjellige måter, men i hovedsak gjennom 

nettverksrelasjoner. Vår veileder spurte sin venninne, som sitter i en lederstilling i en 

konsulentvirksomhet, om hun kunne ta tak i aktuelle medarbeidere med barn, som arbeidet i 

virksomheten. Vi mottok på bakgrunn av dette, tre mails fra personer som var interessert i å 

stille til intervju og avtalte intervju med dem med det samme. Da vi gjerne ønsket å intervjue 

mer enn tre personer ble vi nødt til å gjøre noen flere tiltak for å finne aktuelle deltakere. Vår 

veileder tok dermed kontakt med noen flere aktuelle intervjuobjekter fra sitt nettverk og hørte 

om de hadde mulighet til å delta i prosjektet. Dette resulterte i at det meldte seg tre flere 

informanter, og også her avtalte vi tid for intervju med det samme. De resterende tre 

informantene hadde Mari kjennskap til fra før, da de har arbeidet i samme virksomhet.   

  

Paradoksalt nok, var det flere som meldte avbud i siste liten, og sa de ikke hadde tid til å delta 

i undersøkelsen likevel. Vi ble også nødt til å endre tidspunkt for noen av intervjuene, da 

arbeidsrelaterte avtaler kom i veien. Undersøkelsen handler i stor grad om å finne tid til både 

familie- og arbeidsliv, og selv om å delta i dette prosjektet verken er arbeidsliv eller familieliv, 

ser vi at tid er et nøkkelord. At informantene så seg nødt til å si nei på grunn av tidsmangel 

peker allikevel på at de kan være fanget i en situasjon der de opplever at tiden ikke strekker til, 

noe denne oppgaven i stor grad beskjeftiger seg med. 

  

Vi endte til slutt med ni informanter, fra forskjellige bransjer, og med det du kan beskrive som 

forskjellige familieliv. Informantene er konsulenter, personalkoordinator, personalsjef, 

mellomleder på sykehus, jurist, og har alt fra ett til fire barn. Vi ønsket å intervjue mødre som 

arbeidet i forskjellige yrker og sektorer da vi ønsket å se om yrke og sektor hadde en 

påvirkning. I tillegg tenker vi at dette vil gi en mangfoldighet i analysen. I forhold til 

problemformuleringen og dens ordlyd, finner vi heller ingen argumenter for at 

informantgruppen skal begrenses på noen ytterligere måte, enn det den har blitt. Dalland 

(2012) hevder at ettersom kvalitative intervjuer sikter mot å gå i dybden, kan ikke antallet 

intervjupersoner være for høyt. Han mener at gode samtaler med få informanter, kan gi mye 

stoff til en oppgave (Dalland, 2012, s. 165). 
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Informantene består av både norske og danske kvinner i alderen 32-53 år. Av etiske årsaker 

har vi valgt å anonymisere informantene i oppgaven, hvilket gjelder både indirekte og direkte 

personidentifiserende opplysninger. Informantene er gitt fiktive navn, og andre navn som er 

nevnt under intervjuene har vi utelatt i fremstillingen. Grunnen til at vi valgte å gi 

informantene fiktive navn er for å gjøre oppgaven mer oversiktlig og for å bevare det 

personlige aspektet, uten å overtre de etiske retningslinjer. En av våre informanter hadde sagt 

opp sitt arbeid på tidspunktet vi intervjuet henne, og vi ønsker derfor å informere om at 

vedkommende svarte ut fra sitt forrige arbeid. Hennes utsagn i analysen vil derfor også være i 

fortid. Nedenunder har vi laget en oversikt over informantene.  

 

Nasjonalitet Navn Alder Antall barn Sektor 

Dansk Celine 32 1 Privat 

Dansk Malin 35 1 Privat 

Dansk Elisabeth 40 3 Offentlig 

Dansk Signe 38 2 Privat 

Norsk Mona 45 2 Privat 

Norsk Marie 44 2 Offentlig 

Dansk Linda 40 1 Offentlig 

Norsk Tove 53 2 Privat 

Norsk Tanja 34 4 Offentlig 

                                           Tabell 3.1: Oversikt over informantene  
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3.4 Intervjuet  
 

Som nevnt ovenfor ble intervjuet valgt som metode da vi anså det som den mest adekvate 

måte å besvare problemstillingen på. Intervjuet kan utfolde seg som en samtale som er veldig 

løst strukturert, eller det kan være systematisk gjennomførte samtaler som følger en designet 

intervjuguide (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 53). Justesen & Mik-Meyer (2010) skriver at “for 

den fænomenologisk inspirerede studerende giver bedst mening at foretage et semistruktureret interview baseret på 

en semistruktureret interviewguide” (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 65). Det er også nettopp dette vi 

har gjort. 

  

Det semistrukturerte intervjuet er definert ved at “intervieweren arbejder med en interviewguide, hvor 

temaer og en række hovedspørgsmål er defineret på forhånd, men hvor der er plads til at afvige fra guiden i 

interviewsituasjonen, hvis interviewpersonen bringer uventede, men interessante emner på bane” (Justesen & 

Mik-Meyers, 2010, s 55). Det er også nettopp derfor det passer til det fenomenologiske 

perspektivet, og denne oppgavens problemstilling, da det tillater at intervjuobjektet får åpne 

opp for sin livsverden og sine erfaringer omkring temaet. Intervjuguiden er med til å sikre at 

det blir snakket om de emner vi er ute etter å undersøke. 

  

Det er enighet i litteraturen om at det semistrukturerte intervju er en metode som passer godt 

til undersøkelser hvor du ønsker både en eksplorativ tilgang som stimulerer ny kunnskap, og 

samtidig har noen på forhånd utvalgte temaer du ønsker intervjuobjektets refleksjoner om 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 55-56). 

  

Vi utarbeidet, etter litt diskusjon omkring hva vi var ute etter å undersøke, en intervjuguide 

med fire temaer (Vedlegg 10). De fire temaene er 1) presentasjon av informanten og 

vedkommendes arbeidsoppgaver, 2) familieliv, 3) grenseløshet og 4) balansen mellom familie- 

og arbeidsliv. Vi definerte noen hovedspørsmål til hvert tema, i tillegg til noen underspørsmål 

for å kunne følge opp med spørsmål, dersom informanten ikke ga tydelige nok svar. Da vi i 

denne oppgaven ønsker å undersøke på hvilken måte det grenseløse arbeidsliv påvirker mødre 

i forhold til work-life balance, ble det i grove trekk aktuelt å stille spørsmål til hvem 

informanten er, hva de arbeider med, hvordan informantens familieliv er og oppleves, 

hvorvidt informanten opplever at arbeidet er grenseløst og hvordan de opplever balansen 

mellom familie- og arbeidsliv. Foruten om de fire temaene inkluderte intervjuguiden også en 
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innledning hvor vi fortalte om oss selv, prosjektet og anonymitet. I tillegg inkluderte den en 

avslutning hvor vi åpnet opp for eventuelle tilføyelser, eller spørsmål fra informanten, samt 

spurte inn til om hun visste om noen andre som også kunne delta som informant i prosjektet. 

  

Vi benyttet den samme intervjuguiden på alle intervjuene, da vi ønsket å få alle 

intervjuobjektene til å reflektere over de samme spørsmålene. Vi valgte å ikke sende 

intervjuguiden til informantene på forhånd. Grunnen var at vi ikke ville gi dem mulighet til å 

diskutere spørsmålene med noen andre, og dermed risikere at svarene var påvirket av noe 

annet enn informantens egne tanker, erfaringer og opplevelser. 

  

Intervjuene ble holdt innenfor en tidsramme på to uker. Lengden på intervjuene varierte på 

alt fra 20-45 minutter. Tre av intervjuene ble avholdt i møtelokaler, ett ble avholdt på et 

grupperom, og de resterende fire ble avholdt over telefon. Intervjuene var i liten grad preget 

av støy og forstyrrelser. Å intervjue personer over telefon, fremfor et fysisk møte, har noen 

ulemper. Vi opplevde blant annet at det var vanskeligere å høre når informantene var ferdige 

med å fortelle noe, da vi ikke kunne se deres kroppsspråk. Dog gjorde vi det vi kunne for å 

sikre, at intervjuobjektet, fikk sagt alt som hun hadde på hjertet omkring spørsmålene og 

temaet generelt. 

  

Spørsmålene vi stilte informantene var åpne, og flere av dem rettet seg mot intervjuobjektenes 

hverdag. Vi stilte for eksempel spørsmål som “Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?” 

og “Vil du fortelle om en vanlig hverdag i familien?”. Denne type spørsmål gjør det i større 

grad mulig å analysere intervjuobjektenes livsverden i etterkant. I et fenomenologisk intervju 

er det intervjuerens rolle å sikre at intervjuobjektene får mulighet til å beskrive den virkelighet, 

som de omgis av, så presist og detaljert som mulig (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 64-65). Det 

var også dette vi forsøkte å gjøre under intervjuene, gjennom å stille denne typen spørsmål. 

  

Begrepet intervju kan defineres som “en udveksling mellem to personer, der samtaler om et tema af fælles 

interesse” (Kvale, 1997, s. 27). Et intervju kan også involvere flere enn to personer (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010, s. 53). I vårt tilfelle var vi tre personer tilstede under intervjuene. Et 

intervjuobjekt, én intervjuer og én observatør. Da vi er to studerende som skriver denne 

oppgaven sammen, ville vi begge gjerne ta del i intervjuene. For å gjøre intervjusituasjonen 
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minst mulig forvirrende for informanten, var det én av oss som hadde rollen som intervjuer og 

stilte spørsmål. Den andre observerte og lyttet for å kunne fange opp eventuelle spørsmål til 

utdypning. Det ble åpnet opp for at observatøren kunne stille eventuelle spørsmål til 

informanten tilslutt, dersom intervjueren hadde oversett noe det var relevant å stille spørsmål 

til. På denne måten sikret vi at vi fikk så mye som mulig ut av intervjuene. 

  

Gjennom intervjuene fikk vi dermed kunnskap omkring det fenomenet vi undersøker, på den 

måten at intervjuobjektene fortalte om sine erfaringer og opplevelser. Justesen & Mik-Meyer 

(2010) poengterer dog at “Den viden, man som interviewer således får i et interview, afspejler ikke blot en 

enkelt persons personlige erfaringer, men kan også ses som eksempel på en viden, der findes i det kollektiv, fx på 

arbejdspladsen, som interviewpersonen beretter om.” (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 65). Det vil si at 

det materialet vi sitter igjen med etter intervjurundene, ikke bare er ni individuelle opplevelser 

av fenomenet vi undersøker, men også en mer kollektiv kunnskap om fenomenet. Dette 

gjelder spesielt i tilfeller hvor flere informanter arbeider i samme virksomhet. 

  

Det var ikke bare beslutninger omkring hvordan vi skulle holde intervjuene vi ble nødt til å 

forholde oss til. Vi skulle også beslutte oss for hvordan vi ville dokumentere dem. Det blir i 

litteraturen anbefalt å ta opp intervjuene elektronisk, da det er veldig vanskelig, hvis ikke 

umulig, å notere tilstrekkelig detaljert hva intervjuobjektet sier. De fleste er også enige om at 

intervjuene etterfølgende bør transkriberes (Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 57). Intervjuene 

holdt i sammenheng med denne oppgaven, har derfor blitt både tatt opp elektronisk og 

transkribert i etterkant. Dette har blitt gjort med den hensikt at materialet skal være detaljert 

nok til bruk i en etterfølgende analytisk fase. Lydopptakene har blitt transkribert i en 

intelligent verbatim stil hvor pauseord og ufullstendige setninger er tatt bort, i den grad det 

ikke har konsekvenser for fortolkningen av det som blir sagt. Intervjumaterialet er transkribert 

på norsk, uavhengig av om intervjuet har foregått på norsk eller dansk. Ordlyden er bevart i 

de danske intervjuene, men da vi kun behersker det norske skriftspråk er ordene skrevet på 

norsk, og i noen få tilfeller er danske ord blitt oversatt til norsk. Dette er gjort da det gir mer 

mening for oss som norske studenter, å lese, kode og analysere et datamateriale som er skrevet 

på norsk, i tillegg til at oppgaven også er skrevet på norsk. Dette gir oss et bedre overblikk over 

og sammenheng i materialet. 
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Intervjumaterialet ble, etter å ha blitt transkribert, kodet. Ved valg av en mer induktiv tilgang, 

skal det etableres kodingskategorier etter lesing av ett til to intervju, som etterfølgende skal 

brukes i lesingen av hele intervjumaterialet (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 61). Vi brukte 

denne strategien og etablerte noen kategorier hvor vi så fylte inn informasjon fra intervjuene 

etterhvert som vi leste de, for å få et bedre overblikk over datamaterialet til bruk i analysen. 

 

3.5 Etiske overveielser  
 

Å arbeide med kvalitativ metode krever at vi gjør oss noen etiske overveielser. Litteratur 

anbefaler blant annet at en intervjuer er åpen omkring målene med undersøkelsen, forteller 

hvordan innspilte intervjuer oppbevares og hvordan de etterfølgende brukes og analyseres 

(Justesten & Mik-Meyer, 2010, s. 61). Målet er at intervjuobjektene skal vite hvem som får lov 

til å lytte eller lese intervjuet og hvordan intervjuobjektet sikres anonymitet (Justesen & Mik-

Meyer, 2010, s. 61). Alle informanter som har deltatt som intervjuobjekter i denne oppgaven, 

har både i forkant av intervjuet og i intervjuets innledende del blitt gjort oppmerksomme på 

både hensikten med undersøkelsen og at både de og deres arbeidsplass vil anonymiseres i 

oppgaven. Vi åpnet opp for at informantene kunne stille spørsmål til dette, for å best mulig 

skape en intervjusituasjon hvor informantene følte seg trygge. Vi har også spurt alle 

informantene om samtykke til at intervjuet blir innspilt som lydopptak, med den hensikt at de 

skal transkriberes etterfølgende. De har også blitt informert om hva datamaterialet skal brukes 

til, og at det vil bli slettet så snart det har blitt brukt i sin hensikt. 

 

3.6 Fenomenologien og den kvalitative metodens validitet 
 

Helt fra start, og fra dette prosjektets første fase, har det vært viktig for oss å sikre at den 

forskning som produseres er av høy kvalitet og har en høy grad av troverdighet. Dette kan 

sikres gjennom kvalitetskriterier og vurderingskategorier. I fenomenologien handler det i 

hovedsak om å kunne demonstrere håndverksmessig kvalitet (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 

150). 

  

Fenomenologien er ofte interessert i å beskrive det unike og konkrete, og derfor blir det i 

utgangspunktet meningsløst å operere med for eksempel et kriterium om generaliserbarhet. I 
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dette perspektivet er det ikke det generelle mønster, men heller en rik beskrivelse av konkrete, 

spesifikke cases som er interessante (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 46). Noen fenomenologer 

hevder imidlertid at validitet og reliabilitet også er vesentlige vurderingskriterier i en 

fenomenologisk inspirert undersøkelse. Da hvis disse begrepene omdefineres så de passer til 

det fenomenologiske perspektiv. Kristiansen og Krogstrup (1999) skriver at validitet, i en 

kvalitativ sammenheng, handler om i hvilket omfang observasjoner og fortolkninger av disse 

er i stand til å avspeile de fenomener eller variabler, forskeren interesserer seg for, og belyse 

den reiste forskningsmessige problemstilling (Kristiansen og Krogstrup, 1999, s. 203f) 

 

Et kvalitetskriterium, som mange fenomenologisk inspirerte forskere fremhever, er det mer 

pragmatiske kriteriet om håndverksmessig kvalitet. Det er et validitetskriterium som vekter den 

intersubjektive dimensjon. Dette kriterium referer til en sosial, intersubjektiv praksis hvor det 

har etablert seg en viss konsensus om hva som er godt forskningsmessig håndverk. Dette 

kriterium knytter seg på den måten til gjennomsiktighetskriteriet, hvor det skal være mulig for 

leseren å få innblikk i de valg som er truffet i forskningsprosessen, i tillegg til begrunnelsen for 

hvorfor de valg er blitt truffet (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 48). Det er på denne måten vi 

gir vår undersøkelse validitet, kvalitet og troverdighet. Nettopp gjennom å sørge for å gjøre et 

grundig stykke forskningsarbeid, i tillegg til å arbeide med gjennomsiktighetskriteriet, hvor vi 

beskriver og begrunner alle metodiske og teoretiske valg eksplisitt. 

 

3.7 Avgrensning 
 

Vi vil i det følgende presentere de avgrensninger vi har gjort i oppgaven, som det skal tas 

høyde for i videre lesing. 
  
Denne oppgaven og tilhørende undersøkelse er begrenset til å kun beskjeftige seg 

mødre.  Konsekvensen av dette er at vi ikke kan avgjøre hvorvidt konklusjonene kun kan 

appliseres til den undersøkte gruppen eller om de også kan appliseres til andre grupper, 

herunder fedre eller kvinner uten barn. Da informantgruppen kun består av mødre, er det 

ingen sammenligningsgrunnlag som kan avgjøre hvorvidt det er forskjeller mellom det vi 

finner, og det vi hadde funnet med en annen informantgruppe. Vi kan dermed si at 

konklusjonene relaterer seg til mødre i det grenseløse arbeidsliv, men vi kan ikke si om de 

relaterer seg til kun mødre i det grenseløse arbeidsliv. Vi har kun intervjuet mødre, da det var 
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denne vinkelen vi var interessert i å undersøke. Vi ville undersøke fenomenet som en del av 

mødres livsverden, noe denne avgrensningen åpnet opp for.  
 

I denne undersøkelsen er utvalget avgrenset til mødre som har omsorgsansvar for minimum 

ett barn i alderen 0-18 år. Det var også et krav at barna bodde hjemme. Denne avgrensning 

er gjort med henblikk på at vi gjerne ville undersøke fenomenet gjennom mødre som har 

hjemmeboende barn, og hvor barn er en stor del av deres familieliv og dermed også deres 

work-life balance. Dette betyr at alle informantene har barn som enten går i barnehage eller 

på skole, med et alderssprang fra 9 måneder til 16 år. 
 

Oppgaven tar sikte på å undersøke hvilke utfordringer og muligheter det grenseløse arbeidsliv 

skaper for yrkesaktive mødres work-life balance. Vi har ut i fra den innsamlede empiri, skissert 

tre underspørsmål, hvor vi ser at det grenseløse arbeidsliv har konsekvenser for informantenes 

work-life balance, og problemstillingen vil analyseres og konkluderes gjennom disse. Dette 

betyr at oppgaven ikke identifiserer alle de utfordringer og muligheter som det grenseløse 

arbeidsliv skaper for mødres work-life balance, men at vi kun presenterer de vi finner at 

informantgruppen opplever. 

 

3.8 Kritiske overveielser til metode  
 

Å velge en kvalitativ metode fører også med seg noen ulemper. Generelt kan kvalitative 

intervju kritiseres fordi de ikke vil utspille seg som en samtale mellom like parter, da det i høy 

grad er intervjueren som kontrollerer situasjonen (Jacobsen, 2015, s. 130). Intervju som 

forskningsmetode er også svært ressurskrevende. Dersom forskeren har begrenset antall 

ressurser, må en ofte nøye seg med få respondenter. Utfordringen blir dermed at en informant 

kan være lite representativ for den gruppen av informanter en eventuelt ønsker å si noe om. 

Da vi kun har ni informanter i vår undersøkelse, kan vi ikke ut fra disse si hva som er 

representativt for alle yrkesaktive mødre. Likevel kan vi gi en dybdeinnsikt i hvordan noen har 

opplevd et slikt fenomen, noe som andre vil kunne kjenne seg igjen i, og trekke noen 

konklusjoner som eventuelt kan følges opp og undersøkes nærmere i videre studier. Vi vil også 

understreke at det med et fenomenologisk utgangspunkt ikke er i vår hensikt å generalisere. 
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Det er vanskelig å oppnå en høy grad av reliabilitet, når vi kun gjør bruk av kvalitative 

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 243). Sannsynligheten for, at informantene vil gi 

eksakt samme svar igjen, er svært liten. Dette skyldes fordi informantene ikke hadde tenkt over 

hvordan deres work-life balance var. Derfor setter vi i gang noen tanker hos dem, ved å spørre 

inn til dette fenomenet. Går vi ut å spør informantene igjen, så vil de kanskje svare annerledes, 

da de gjerne har gjort seg ytterligere tanker og erfaringer omkring fenomenet. Det er av den 

grunn, verdt å overveie at andre respondenter hadde gitt et annerledes svar.  
 

Gjennom hele intervjuet har vi vært svært oppmerksomme på å ikke stille uklare spørsmål til 

informantene og forsøke å avkode om informantene har bruk for en omformulering eller 

utdypning av spørsmålet, dersom de selv ikke gir uttrykk for at de har bruk for det. Som 

tidligere nevnt, er vi to studerende som skriver sammen, og da begge ønsket å ta del under 

intervjuet, måtte vi på forhånd avtale hvem som skulle holde intervjuet slik at 

intervjusituasjonen ble minst mulig forvirrende for informanten. Vår analyse er utarbeidet på 

bakgrunn av en transkribering av intervjuene, og her kan det oppstå feilkilder i forbindelse 

med overførselen av informantenes utsagn til skrift (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 239) 

Informantenes kroppsspråk, mimikk og ordlyd kan gå tapt i transkriberingen, og dermed 

mister vi for eksempel informantenes sikkerhet i svaret.  
 

En annen ulempe er at den informasjonen vi innhenter, er vanskelig å tolke på grunn av sin 

nyanseringsrikdom (Jacobsen, 2015, s.131). Et intervju med varighet på en time utgjør fort 

notater på åtte-ni maskinskrevne sider. Dataene kan også være ustrukturerte, noe som blant 

annet gjør det vanskelig å ordne dem i oversiktlige kategorier. I forkant av intervjuene hadde 

vi gjort et omfattende arbeid med å kategorisere intervjuguiden i deltemaer, og dette lettet 

arbeidet med å strukturere, innhente og tolke empiri.  

 

3.9 Begrepsavklaring  
 

Vi vil i det følgende gi en begrepsavklaring av det grenseløse arbeidsliv som fungerer som 

nøkkelbegrep i problemstillingen og gjennom hele oppgaven. Vi vil gi en innsikt i hva vi legger 

i begrepet og hvordan vi anvender det i oppgaven.  
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3.9.1 Det grenseløse arbeidsliv 

I det førindustrielle samfunn ble arbeidets grenser i hovedsak satt av naturen, dagens og årets 

gang. Det ble tatt hensyn til dagslys, dyrenes døgnrytmer, vær og årstider. I industrisamfunnet 

ble arbeidet i høy grad løsrevet fra naturens grenser. Arbeidet gikk over til å i høyere grad 

foregå innendørs, hvor lys og varme blir styrt av mennesker. Naturens grenser ble erstattet av 

menneskeskapte grenser. De grenser som ble satt i det industrielle samfunn, er imidlertid i stor 

grad under oppløsning, og det grenseløse arbeid tales om som en ny sterk tendens i arbeidet 

(Holt et al. 2013, s. 42). 
  

“De vante dimensioner som arbejdstid, arbejdssted og arbejdsrolle udgør ikke længere faste rammer om 

alle medarbejderes arbejdsliv. Mange medarbejdere oplever i stedet, at arbejdslivet er blevet mere 

udflydende. De har muligheden for at arbejde alle steder, hvilket har den konsekvens, at arbejdet ikke er 

fysisk adskilt fra hjemmet.” (Kristensen 2011, s. 9). 
  
Teknologi muliggjør en overskridelse av grenser i tid og rom og har ingen respekt for naturlige 

døgnrytmer. Som Kristensen (2011), skriver så kan arbeidet i prinsippet utføres hvor som 

helst, når som helst, hvorav arbeidets rytme og arbeidsstedet mister sin betydning. Et annet 

kjennetegn ved grenseløst arbeid er at kontrollen over arbeidet individualiseres og 

desentraliseres i stigende grad (Kristensen, 2011, s. 9). Synkronisering og koordinering av 

arbeidet blir dermed viktige oppgaver i selvledelse av tid (Holt et al. 2013, s. 27). 
  
Det grenseløse arbeidsliv byr på noen helt nye dimensjoner. I det grenseløse arbeidsliv 

opplever medarbeidere at en rekke av de klassiske oppdelinger og dikotomier som grensen 

mellom familie- og arbeidsliv, planlegging og utførelse av arbeidet, og interessemotsetningen 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker blir utvisket eller oppløst. De tradisjonelle holdepunkter i 

arbeidslivet er forsvunnet, eller har i så høy grad endret karakter at det blir vanskelig å bruke 

de til å navigere seg etter (Kristensen 2011, 10). 
  
Oppgaven vil i større grad ta for seg disse nye dimensjonene av grenseløshet i teoridel én, to 

og tre. Både Kristensen (2011) og Holt et al. (2013) skisserer ulike dimensjoner av 

grenseløshet, som beskriver på hvilke forskjellige måter arbeidet kan oppleves som grenseløst 

for medarbeidere. Vi vil i teoriavsnittet ikke inndra alle dimensjonene, men kun de vi ser som 

relevante for problemstillingen.  
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4 
Teori og Analyse 1 

 

4.1 Teori  
	
I følgende avsnitt vil vi presentere teori som anvendes i analysen av problemstillingens 

underspørsmål én: Hvordan skaper fleksitidsordninger og teknologi muligheter og utfordringer for yrkesaktive 

mødres work-life balance? 

 

4.1.1 Fleksibel arbeidstidsorganisering 

Tidspress og tidsnød preger det moderne arbeidsliv. Fleksibilitet på organisasjonsnivå har blitt 

lansert som en løsning på foreldres tidsklemme. Dette gjelder spesielt ordninger som tillater 

tidsfleksibilitet og gir foreldre større rom for å kombinere arbeid med omsorg (Johansen, 2007, s. 

197). I tradisjonelt industriarbeid var tid og tempo i grove trekk bestemt av maskinenes rytmer, 

og tidspress oppstod med forøkelse av maskinenes hastighet, ved innskrenkning av pauser og ved 

teknisk svikt og feil. På grunn av at stadig flere kommer ut på arbeidsmarkedet og har fleksibelt 

arbeid med stor grad av egenkontroll over organisering av arbeidsdagen, har problemer med 

tidspress eller tidsnød blitt mer aktuelt enn noen gang (Holt et.al, 2013, s. 23). Fleksible 

organisasjoner eksperimenterer i dag med forskjellige tidsorganiseringer under betegnelsen 

fleksitid. Både Norge og Danmark har på mange måter et fleksibelt arbeidsliv. Svært mange 

arbeidstakere har anledning til å variere sin arbeidstid innenfor bestemte rammer, gjerne knyttet 

til en viss kjernetid, hvor de er nødt til å være tilstede. Likevel er det mange som ikke har denne 

ordningen, som av ulike grunner må møte på arbeidet til et bestemt tidspunkt, og som ikke uten 

videre kan gå fra jobb tidligere ved hjelp av en fleksitidsordning (Håland og Wold, 2011, s. 14). 
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Fleksitiden ble innført som følge av at kvinner ble mer aktive i arbeidslivet, og foreldre ønsket 

mer tid med barna (Sennet, 1999, s. 60). Kvinner skulle slippe å arbeide deltid, men heller 

være ute i fulltidsstillinger (Grønlund, 2004 i Johansen, 2007, s. 197). Det er flere grunner til at 

fleksibilitet ble innført i arbeidslivet. Slik som omstillingsevne i forhold til 

markedskonkurranse, oppnå større kontakt med kundene og produksjon i andre omgivelser. 

Graden av fleksibel arbeidsorganisering avhenger av bransje medarbeidere jobber i, og om 

det er offentlig eller privat virksomhet (Gulbrandsen, 1998, s. 208). I Norge åpner både 

arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen opp for fleksible arbeidstidsordninger. Ifølge den 

norske arbeidsmiljøloven § 10-2 (3) er fleksibel arbeidstid en rettighet arbeidstakeren har, 

dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten (Arbeidsmiljøloven, 

2005, § 10-2). I Danmark er ikke fleksible arbeidsordninger lovregulert, men 

overenskomstbestemt. Som utgangspunkt er det stor mulighet for å tilrettelegge arbeidstiden 

fleksibelt - både i forhold til hva som angår medarbeideren, som er omfattet av en 

overenskomst, og medarbeidere, som ikke er omfattet av en overenskomst. De fleste 

overenskomster inneholder regler, som gir mulighet for å tilrettelegge arbeidstiden fleksibelt. 

Mange overenskomster inneholder også en mulighet for, at man fraviker overenskomstens 

bestemmelser og avtaler en helt annen måte å tilrettelegge arbeidstiden, enn den 

overenskomsten gir mulighet for. Dog er det mange virksomheter som ikke har en fleksibel 

arbeidstid. Dette kan være fordi virksomheten ikke kjenner og dermed ikke utnytter de regler, 

som finnes for å tilrettelegge arbeidstiden fleksibelt, eller fordi virksomheten selv har avtalt 

faste og ufleksible arbeidstider med deres medarbeidere (Dansk industri, 2019)  
 

Fleksibilitet presenteres også gjennom en av Kristensens (2011) syv dimensjoner av 

grenseløshet. I dimensjonen tidslig fleksibilitet beskriver han hvordan flere virksomheter har 

formalisert muligheten for å arbeide andre steder enn på arbeidsplassen og på andre tidspunkt 

enn den normale arbeidstid ved å tilby arbeidstakerne muligheter for å arbeide hjemmefra. 

Tilpasningen mellom familie- og arbeidsliv understøttes også av at mange virksomheter har 

forskjellige former for fleksitidsordninger hvor medarbeiderne selv kan tilrettelegge deres 

arbeidstid under hensyn til arbeidsoppgavene og kollegaene (Kristensen, 2001, s. 30-31). På 

den måten er arbeidstakerne frigjort fra arbeidsplassen, så de kan arbeide hvor som helst, når 

som helst. Arbeidstakerne har mulighet for fleksibilitet på forskjellige måter: 
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• De kan variere den faste arbeidstiden over en periode, slik at det arbeides mindre på 

noen dager og mer på andre 

• Det er mulig å legge arbeidstiden på tidspunkt hvor det passer inn i familiens 

familieliv. For eksempel arbeide noen timer om kvelden for å gjøre det mulig å hente 

barna tidligere fra barnehage 

• Medarbeiderne kan gå på nedsatt tid, noe som gir mulighet for mer tid med familien 
  
Den tidslige fleksibiliteten er ikke bare til gavn for arbeidstakeren. Den kan også være gavn for 

virksomheten (Kristensen, 2011, s. 31). Virksomheten har mulighet for å kunne tilpasse 

ansattes arbeidstimer til den mengde arbeid det er, og den ansatte kan tilpasse antall 

arbeidstimer i forhold til deres private og familiære behov (Navrbjerg, 1999 i Kristensen, 

2011, s. 31). Det er dog noen fallgruver. Den tidslige fleksibilitet åpner opp for et problem der 

det blir vanskelig å avgjøre når arbeidet slutter og fritiden begynner. Det kan være vanskelig å 

skille mellom arbeid, fritid og familie). Ifølge Thuen (2006), er det ofte familien som taper, da 

høy grad av fleksibilitet gjør det vanskelig å sette klare grenser mellom arbeid og fritid (Thuen, 

2006, s. 109-121). En delrapport fra statens arbeidsmiljøinstitutt (2008) viser at arbeidstakere 

med fleksibel arbeidstid opplever høyere grad av arbeid-familie konflikt enn den som har fast 

arbeidstid. Hochschild (1997) hevder at dette er typisk for arbeid som krever høyt engasjement 

og hvor de ansatte legger inn mye tid. Noen studier viser også at fleksitid er med på å øke 

arbeidstiden, og derfor reduserer muligheten med å være med familien (Gregory & Milner, 

2009, s. 8). Dette henger også sammen med resultatene som kom frem i delrapporten fra 

statens arbeidsmiljøinstitutt i 2008 (Eiken et al., 2008, s. 53).  
  
Ifølge Ellingsæter (2002) finnes fleksitid sjeldnere i serviceyrker med stort behov for 

koordinering, der hvor arbeidet involverer direkte kontakt med kunder, klienter og 

pasienter.  Formell fleksitid er en frihet med klare grenser. Fleksitidsavtaler har ofte forpliktet 

kjernetid, og praktiseres innenfor regulerte og begrensede rammer, med formelle 

tidsregnskaper. Andre former for selvregulering av arbeidstid er ofte knyttet til forventninger 

om at ansatte arbeider mer enn normaltid. Imidlertid finnes det også former for tidsfleksibilitet 

som ikke gir mer makt til arbeidstakerne, men som innsnevrer handlingsrommet (Ellingsæter, 

2002, s. 94).  
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De tradisjonelle rammer om arbeidet som for eksempel faglig innhold, arbeidstid eller 

arbeidsplass har i mange medarbeideres arbeidsliv mistet deres betydning. Kristensen (2011) 

hevder at medarbeidere opplever, at det er problematisk å bruke den tradisjonelle 

innramming av deres arbeid. Arbeidstiden stopper ikke lenger automatisk ved at 

medarbeiderne forlater arbeidsplassen., eller ved arbeidstidens opphør. Det nye arbeidslivet 

kjennetegnes av at medarbeiderne selv skal innramme arbeidet. Arbeidet slutter først, når 

medarbeideren selv sier fra og slukker mobiltelefonen. Det er dermed feil å tro, at det 

grenseløse arbeidsliv medfører, at det ikke settes grenser for arbeidet. Det settes derimot et 

nærmest uendelig antall grenser, da den enkelte medarbeider selv må sette en individuell 

ramme om arbeidet (Kristensen, 2011, s. 73). 
  
Det grenseløse arbeidsliv åpner opp for et mer fleksibelt arbeidsliv. Ovenstående litteratur, 

begreper og teorier knytter seg til temaet fleksibilitet og fleksitid, og vil brukes i analysen til å 

belyse på hvilken måte informantenes arbeidstid er organisert, samt hvilke følger dette har for 

hvordan de opplever sin work-life balance. 
 

4.1.2 Teknologi 

Ifølge Kristensen (2011) kan tidslig fleksibilitet ikke la seg gjøre uten teknologi. Det er den 

teknologiske utviklingen som har gitt mulighet for tidslig fleksibilitet i arbeidslivet. 

Arbeidstakerne kan arbeide og levere de nødvendige resultater uten å være tilstede på 

arbeidsplassen (Kristensen, 2011, s. 30). Den teknologiske utviklingen med bærbare 

computere, mobiltelefoner og internett har gjort det mulig for flere arbeidstakere å utføre 

arbeidet uavhengig av tid og sted. Arbeidet er dermed ikke lenger noe som kun finner sted på 

arbeidsplassen eller innenfor en bestemt arbeidstid. Det kan på den måte arbeides alle steder. 

Det er mulig å arbeide på vei til og fra arbeidet og arbeide hjemmefra, ikke minst om kvelden 

og i helgene (Kristensen, 2011, s. 29). Dette kalles også fjernarbeid ifølge Colbjørnsen (2001). 

Ifølge Colbjørnsen (2001) kan hjemmearbeid eller fjernarbeid være med på å redusere psykisk 

stress på to måter. Medarbeideren kan unngå belastninger med å reise på jobb, ved at han 

eller hun slipper trafikk og lignende. For det andre kan man unngå psykiske belastende 

konflikter i arbeidsmiljøet, enten det er i forhold til ledere eller kollegaer. 
  
Den teknologiske utvikling har gjort de fysiske rammene om arbeidslivet mindre vesentlige. 

Teknologien åpner dermed opp for at arbeidet alltid er til stede i medarbeidernes liv. En mail 
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kan alltid poppe opp, og mobilen kan alltid ringe. I kraft av den teknologiske utviklingen er 

medarbeiderne hele tiden potensielt tilgjengelig for kunder, ledere og kollegaer. 

Mobiltelefoner og bærbare computere er i ferd med å forandre materielle og organisatoriske 

barrierer mellom jobb og hjem. Det er lite som hindrer arbeidet i å invadere familielivet. 

Samtidig har det skjedd en mental og sosial konvergens mellom jobb og hjem (Kristensen, 

2011, s. 29). 
  

“Det holder ikke å være på jobb, man må være i jobben. Poenget er ikke å være on-time, men online” 

(Sørhaug, 2002, s. 148). 
  
Dersom medarbeideren ikke ønsker å være tilgjengelig, krever det en aktiv handling fra 

medarbeiders side. Teknologien setter ikke grenser for arbeidet; det må medarbeideren selv 

skal gjøre (Kristensen, 2011, s. 29). En annen konsekvens av den teknologiske utvikling er at 

det blir mulig å arbeide sammen på tvers av geografiske landegrenser. Det er mange 

arbeidstakere som skal samarbeide og koordinere arbeidsoppgaver med kollegaer som sitter 

på andre siden av jorden, og arbeider på noen helt andre tidspunkter (Kristensen, 2011, s. 29) 
 

I levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø som ble gjennomført i 2013, ble det spurt om hvor 

vanlig det er å bli kontaktet og holde seg oppdatert på arbeidsrelatert elektronisk informasjon 

utenom arbeidstiden (SSB, 2014). Det var relativt få som opplevde å bli oppringt av noen fra 

jobb daglig, men 30% opplevde dette minst en dag i uken. Når det gjaldt å lese og svare på 

arbeidsrelatert mail og holde seg oppdatert på elektronisk informasjon, ble det slått fast at ca. 

30% gjør dette (SSB, 2014). Er det å ta med seg jobben hjem en del av et større bilde? Har 

medarbeideren for mye å gjøre, jobber de overtid, eller tar de med seg jobben hjem fordi de 

liker fleksibiliteten? Undersøkelsen viste at en stor andel av medarbeiderne som daglig ble 

kontaktet på telefon, eller holder seg oppdatert på mail og annen elektronisk informasjon, sier 

at de meget ofte eller alltid har for mye å gjøre (SSB, 2014). 

Ovenstående litteratur, begreper og teorier omkring teknologi vil i analysen brukes for å 

kartlegge hvilke konsekvenser grenseløsheten, teknologisk utvikling, har for 

informantenes opplevelse av work-life balance.  
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4.1.3 Kulturelle rammer 

Kulturen som finnes i en organisasjon, kan påvirke på hvilken måte medarbeidere bruker den 

fleksibiliteten som gjør seg gjeldende gjennom tidslig fleksibilitet. Dette er fordi forventninger i 

kulturen, har konsekvenser for blant annet hvorvidt medarbeiderne tillater seg å flekse inn og 

ut av arbeidet.  
 

I dimensjonen kulturell grenseløshet, forklarer Holt et al. (2013) at den klassiske arbeiderkultur, 

hvor det arbeides for å leve, er i kraftig tilbakegang og at to andre kulturer er i fremgang: 

profesjonskulturen og virksomhetskulturen. Begge disse kulturer har eksistert sammen med 

arbeiderkulturen, men i de senere tiår har de vært i både vekst og i forandring (Holt et al., 

2013, s. 53). Vi vil redegjøre for disse begrepene for å kunne kartlegge på hvilken måte 

informantene er preget av en kulturell grenseløshet, og hvilke følger dette har for hvordan de 

balanserer familie- og arbeidsliv, i analysen. 
  
Den klassiske profesjonskultur finnes blant annet hos leger, prester og lærere. Profesjonene 

tilbydde medlemmene noen privilegier, mot at profesjonen påtok seg noen sosiale forpliktelser. 

De tilbydde også en identitet og en stabilitet gjennom livet. De profesjonelle hadde også 

tidligere et grenseløst arbeid, men tidligere var det den profesjonelle som hadde autoriteten. 

Derfor kunne den profesjonelle håndtere grenseløsheten (Holt et al., 2013, s. 54). Det er ikke 

lenger den samme autoritet knyttet til profesjonelle personer. Det stilles spørsmål til de 

profesjonelles dømmekraft, og den profesjonelle skal hele tiden begrunne sine disposisjoner. I 

tillegg rulles noen av de arbeidsmessige privilegier tilbake. Den profesjonelle er i tvil om 

hvorvidt arbeidet som blir gjort er godt nok. Tiden kan oppleves som mer knapp, og arbeidet 

fyller mye i tankene, både på arbeid og i fritiden. Dilemmaer og uløste problemer i arbeidet 

kommer til å fylle mye hele livet, for profesjonen er ikke kun et arbeid, det er en livsstil (Holt 

et al., 2013, s. 54). 
  
I tillegg til profesjonskulturens fremvekst, har også virksomhetskultur blitt et sentralt begrep. 

En sterk kulturell binding til virksomheten er ikke noe nytt, men de siste tiår har det blitt 

større fokus på å utbre virksomhetsorienteringen. Fra ledelsens side har det blitt lagt stor 

oppmerksomhet på virksomhetskultur, med verdier og normer som gjør seg gjeldende i 

virksomheten. (Holt et al., 2013, s. 55). Med verdibasert ledelse blir det forsøkt å få 

medarbeidere til å påta seg virksomhetens mål og visjoner, slikt at de agerer selvstendig for å 
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bidra til verdiskapelse for virksomheten. For medarbeiderne gir virksomhetsorienteringen ofte 

noen fordeler som helseforsikring, ferieboliger eller lignende. Virksomhetsorienteringen tilbyr 

også et tett og forpliktende fellesskap og en akseptabel identitet. Et problematisk aspekt med 

virksomhetsorienteringen er at virksomhetene ofte ikke har mulighet for å holde på deres 

løfter til medarbeiderne om sikkerhet og gode arbeidsforhold i lengden (Thompson 2003 i 

Holt et al., 2013, s. 55). Det stabile karriereforløp er forsvunnet. Usikre markedsforhold, 

oppkjøp og frasalg, stagnerende inntjening og omprioriteringer gjør det nødvendig å 

ekskludere noen fra fellesskapet gjennom oppsigelser. Den enkelte skal agere ansvarlig overfor 

virksomheten og skal konkurrere om å få lov til å bli. 
  
Fremtreden av de to kulturer, profesjonskulturen og virksomhetskulturen, under de nye 

betingelser, bidrar til å skape et tidsmiljø hvor arbeidets problemer og dilemmaer er 

nærværende hele tiden hos medarbeiderne. Det bidrar også til å øke arbeidstiden, for kanskje 

kan noen av problemene løses ved å gjøre en ekstra innsats (Holt et al., 2013, s. 55). 
 

4.2 Analyse  
 
Her vil vi presentere og analysere empiri som knytter seg til problemstillingens første 

underspørsmål: Hvordan skaper fleksitidsordninger og teknologi muligheter og utfordringer for yrkesaktive 

mødres work-life balance? 

 

I besvarelsen av underspørsmål én, vil vi analysere hvorvidt informantene har fleksitid, 

hvordan de bruker den og hvordan dette aspektet påvirker deres work-life balance. Dette sett i 

sammenheng med de teknologiske hjelpemidlene de har tilgjengelig. Til slutt vil vi ta høyde 

for kulturaspektet, og undersøke hvorvidt den organisasjonskulturen som informantene er en 

del av, har konsekvenser for deres work-life balance, og herunder om den påvirker på hvilken 

måte de bruker den fleksibiliteten som er tilgjengelig for dem. 
 

4.2.1 Fleksible arbeidsordninger 

De tradisjonelle rammer om arbeidet som for eksempel arbeidstid eller arbeidsplass, har i 

mange medarbeideres arbeidsliv mistet betydning (Kristensen, 2011, s. 73). Så og si alle vi 

intervjuet hadde en grad av fleksibel arbeidstidsordning, og de er dermed berørt av 

grenseløsheten Kristensen (2011) kaller tidslig fleksibilitet. Elisabeth, som arbeider som 
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avdelingsleder i helsesektoren, er den eneste av informantene som ikke har mulighet for å 

benytte seg av fleksible arbeidstidsordninger i forhold til å komme å gå når hun ønsker. Hun 

har fast arbeidstid fra 08:00-15:30, men det er ofte hun blir sittende lenger. Hun har heller 

ikke mulighet til å arbeide hjemmefra. Graden av fleksibilitet, varierer ut ifra hvorvidt 

informantene jobber i privat eller offentlig sektor.  Det er fire av informantene som arbeider i 

offentlig sektor, mens de resterende fem arbeider i privat. Som Gulbrandsen (1998) hevder, så 

vil graden av fleksibilitet variere avhengig av bransje, og offentlig- og privat sektor 

(Gulbrandsen, 1998, s. 208). 
  
Gjennomgående mente alle informantene at fleksitid er en positiv ordning. Samtlige av 

informantene ga uttrykk for at fleksibilitet i arbeidslivet bidrar til en god balanse mellom 

familie- og arbeidsliv:  
  

“Jeg opplever balansen som god fordi jeg har det så fleksibelt, og jeg kan styre fleksibiliteten. For meg så 

betyr det å arbeide svært mye, og det er noe jeg har behov for. Det er noe som gir meg energi. Samtidig 

har jeg også behov for å være en god mor, og det at arbeidet er så fleksibelt gjør at jeg føler jeg kan levere 

et godt stykke arbeid, og samtidig være en god mor. Jeg føler det er mulighet for at man kan ha suksess 

på begge fronter” (Vedlegg 1, s. 4). 
  

“Ja, så kan jeg møte kl. 7 den dagen hvor han avleverer, så kan jeg gå kl. 14. Eller omvendt, så kan 

jeg møte kl. 9 når det er jeg som avleverer. Det er riktig deilig at jeg ikke hele tiden skal se på klokken. 

Så kan vi bare planlegge omkring våres barn. Jeg kan ikke forestille meg å ha et arbeidsliv uten 

fleksibilitet. Jeg har alltid bare kunne planlegge min arbeidstid. Og det gir noe ro i forhold til 

familielivet, og å få det til å henge sammen” (Vedlegg 7, s. 5).  
  
Elisabeth, som ikke har fleksitid, sier at balansen mellom familie- og arbeidsliv er fin, men at 

hun skulle ønske at hun hadde en mer fleksibel arbeidstid:  
  

“Det er noen ganger hvor det hadde vært fint å kunne gå kl. 14, hvis det er et arrangement på 

skolen..det er gjerne mange av disse arrangementer på en uke, fordi slik er det jo når man har tre barn. 

Så får man dårlig samvittighet, og det synes jeg er træls” (Vedlegg 3, s. 6). 
  
Elisabeths opplevelse stemmer her overens med hva Jacobs & Gerson (2004) sier om at det er 

vanskelig å imøtekomme krav fra familien dersom man ikke har fleksible tidsordninger (Jacobs 
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& Gerson, 2004, s. 35). På tross av at hun har en fast arbeidstid, er det ofte hun arbeider 

utover sin faste arbeidstid. På spørsmålet om hvorfor hun gjør det svarer hun:  
 

“Ja, hvorfor gjør jeg det. Noen ganger så er det sånn praktisk bruk for det, hvor jeg løser noen 

oppgaver… Så er det det med ordentlighet. Jeg kjører ikke herfra hvis det er kaos. Det er overordnet sett 

mitt ansvar at pasientene blir tatt godt imot. Og det kan godt være derfor jeg noen ganger må bli her. 

Men det er jo ikke ofte at det er det som er argumentet. Når jeg sitter her til kl. 16 så er det fordi det er 

ro. Det er ofte da jeg får svart på en masse mails (Vedlegg 3, s. 7). 
  
Elisabeth står selv ansvarlig for å holde styr på timene hun går i overskudd, da virksomheten 

ikke opererer med overtid. Som en kompensasjon for at hun arbeider flere timer, tar hun seg 

en fridag innimellom. Det kan på den måten tolkes at Elisabeth har en form for fleksibilitet i 

forhold til at hun kan ta seg “fri på husets regning” (Vedlegg 3, s. 4) uten å måtte forklare dette 

overfor noen. 
  
Andre kan igjen ikke tenke seg å arbeide i en organisasjon hvor det ikke opereres med 

fleksitid.  Linda, som arbeider som kommunikasjonsrådgiver sa: 
 

         “Jeg kan ikke forestille meg å ha et arbeid uten det” (Vedlegg 7, s. 4). 
 

Hun sier at grunnen for at hun har en god balanse mellom arbeid og familie er fordi de 

fleksible arbeidsordninger gjør at hun har muligheten for å komme senere når hun skal levere 

i barnehagen, eller gå tidligere dersom hun må til tannlegen med et av barnene. Som 

kompensasjon for den tapte arbeidstiden kan hun velge å ta opp computeren om kvelden 

dersom det skulle være behov for å arbeide videre med noe. Dette understøttes både av 

Kristensen (2011) og Johansen (2007) som hevder at fleksibilitet gir foreldre mulighet for å 

planlegge arbeidstiden på tidspunkter hvor det passer inn i familielivet for å skape en god 

work-life balance (Kristensen, 2011, s. 32; Johansen, 2007, s. 197).  Vi kan dermed si at 

grenseløsheten, fleksibilitet på organisasjonsnivå, blir en løsning på tidsklemme- 

problematikken, fordi den hjelper mødre med å tilpasse arbeidsliv til familieliv, slik at de 

opplever en god work-life balance. Celine hadde tidligere arbeidet i en virksomhet som ikke 

var så fleksibel, og hvor hun valgte å slutte fordi arbeidstiden var fast. 
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Hun arbeider likevel mer der hvor hun arbeider nå, men hun føler ikke at hun arbeider mer 

fordi det er så fleksibelt. Dette stemmer overens med studier til Gregory & Miller (2009) som 

viser til at fleksitid er med på å øke arbeidstiden. Gregory & Miller (2009) hevder derimot at 

denne fleksibilitet reduserer muligheten til å være med familien, noe som står i motsetning til 

hva Celine mener.  
 

Hun hevder at til tross for at hun arbeider mer, gir fleksibiliteten henne muligheten for å være 

mer sammen med familien og å være en god mor:  
  

“Du kan stadig nå å hente, men også stadig nå å avslutte dine arbeidsoppgaver. Du gjør det bare 

kanskje ikke klokken 16, men så gjør du det kl. 20 i stedet for. Men man når stadig igjennom det du 

skal… Samtidig har jeg også bruk for å være en god mor, og det at arbeidet er så fleksibelt gjør at jeg 

følger jeg kan levere et godt stykke arbeider, og samtidig være en god mor” (Vedlegg 1, s. 3 og 4). 
  
Linda er også positiv til fleksibiliteten rundt bruken av hjemmekontor. Det skaper en mulighet 

for at hun kan være mer sammen med datteren når hun er våken, og i stedet ta arbeidet frem 

igjen om kvelden når hun har lagt seg: 
  

 “Jeg ville heller hjem å hente henne tidlig og så arbeide igjen om kvelden” (Vedlegg 7, s. 3).  
  
Vi kan dermed se at våre informanters oppfattelse av fleksitid står i kontrast til Hochschilds 

(1997) teori om at arbeidstakere med fleksitid opplever en høyere grad av arbeid-til-familie 

konflikt, versus dem som må møte på jobb på en bestemt tid (Hochschild, 1997, s. 30). Også 

Thuen (2006) hevder at høy grad av fleksibilitet gjør det vanskelig å sette klare grenser mellom 

arbeid og fritid, og at dette er noe familien taper på. Fleksitiden oppleves likevel som svært 

positiv blant våre informanter, og blir omtalt som noe som gir de en fordel i forhold til 

familielivet heller enn noe som stjeler mye tid.  
  
Hjemmearbeid er også en del av den fleksible arbeidsorganiseringen (Kristensen, 2011, s. 30). 

Vi ser at det er mer vanlig å ha hjemmekontor i det private, enn i det offentlige. Det er ikke 

alle informantene som har muligheten for å arbeide hjemmefra. Tanja, som arbeider som 

jurist, har ikke muligheten til å arbeide hjemmefra fordi hun ikke har tilgang til 

arbeidssystemet hjemme og fordi materialet hun arbeider med er taushetsbelagt. Hun har 

noen faste rammer innenfor den fleksible arbeidsordningen, som gjør at dersom hun skal 
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arbeide, må hun sitte på kontoret. Arbeidsoppgavene kan av den grunn sies å være av mindre 

grenseløs karakter, fordi hun ikke kan arbeide hvor hun vil og når hun vil. Til tross for at hun 

styrer arbeidsdagen selv, er hennes arbeidsoppgaver noe mer rutinepreget. Hun er heller ikke 

så avhengig av andre, og arbeidet er derfor ikke så vanskelig å legge til side til neste dag. I 

tillegg har hun også en arbeidskontrakt som reguleres av timeregistrering som reguleres av 

fleksitidssaldo. Det hender at hun noen ganger arbeider mer enn 37,5 timer i løpet av en uke 

“og da er jeg i pluss timer”. Dette tilsier at hun kan avspasere og ta seg tid til å følge opp på 

familiefronten. Hun legger også til, at det ikke er noen forventning fra virksomhetens side om 

at hun skal arbeide mer når hun kommer hjem 

  
“Vi gjør den jobben vi gjør, og vi kommer på jobb klokken 8 og går kl. 15.45. Da er du ferdig og logger 

av” (Vedlegg 9, s. 5).  
  
Dette er også grunnen til at hun karrieremessig, har valgt å gå den veien hun har: 
  

Jeg er jo utdannet jurist og kan jo gå andre veier, innenfor advokatyrket og sånn, der tenker jo jeg at 

akkurat nå så vil ikke det være så lett for meg å legge bort jobben på kvelden, da må jeg sitte sene kvelder 

og helger og jeg vet at jeg må forberede saker på en annen måte. Jeg har jo valgt denne jobben for å 

kunne være mor i tillegg (Vedlegg 9, s. 5).  
  
Marie, som arbeider som fysioterapeut, har heller ikke mulighet for å ha hjemmekontor på 

dagtid når hun har avtaler med pasienter, men har mulighet for å arbeide videre når hun 

kommer hjem med administrative oppgaver. Det kan hende hun velger å sjekke opp noe, hvis 

hun er i tvil om hva hun skal gjøre dagen etter, eller bare undersøke om det er kommet mail 

som hun gjerne vil svare på. Men dette er noe hun selv velger å gjøre og det er ingen som 

forventer at hun skal gjøre det.  
  
Men det er ikke alle som er like positive til ordningen med hjemmekontor. Tove, som er 

mellomleder, forteller at hun prøver å gjøre det hun kan når hun er på jobb: “Jeg kan heller 

komme litt tidligere og sitte litt lenger for å gjør ferdig. Fordi jeg vet at ettermiddagen egentlig går i ett den også, 

så da blir det ikke gjort” (Vedlegg 8, s. 5). Hun motsier seg selv dog litt, da hun også sier at hun 

noen ganger arbeider hjemmefra på fridagen sin. 
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Signe, som arbeider som kommunikasjonskonsulent, synes at fleksibiliteten noen ganger kan 

bli så høy at den er vanskelig å navigere i “Jeg kan godt møte opp på jobb, og så er det ingen der. Folk 

blir faktisk mindre meddelsomme. Det er som om at kulturen blir litt “jeg blir bare hjemme i dag og sier det ikke 

til mine kollegaer”. Da kan det noen ganger bli vanskelig å holde styr på det” (Vedlegg 4, s. 5). På den 

måten kan det være vanskelig koordinere seg med de andre. 
  
Fleksibilitet er ikke bare til gavn for arbeidstakeren. Den er også til gavn for virksomheten 

(Kristensen, 2011, s. 31). Virksomheten har mulighet for å kunne tilpasse ansattes 

arbeidstimer til den mengde arbeid det er. På et spørsmål om det er noen forventinger til at 

det skal ytes ekstra i virksomheten, svarte respondentene noe ulikt. 

Elisabeth, som er avdelingsleder i det offentlige svarer:   
  

“Nei, det er det ikke. Jeg går faktisk ut og sier til dem som nettopp har startet at man ikke har 

overtidsarbeid”, med mindre de har avtalt det med meg. Man ringer ikke og forstyrrer hverandre når 

man har fri. Har man fri, så har man fri. Så hvis det er sykdom en lørdag så skal de ikke ringe hele 

veien ned, for å se om det kan komme noen som kan hjelpe. De som er her må være hurtigere, så må det 

bare være noen ting som kanskje ikke blir gjort. Og de vet godt hva det er jeg mener med det. Jeg har en 

forventning til at man skal gjøre så godt man kan når man er her” (Vedlegg 3, s. 5). 
  
Som Elisabeth sier, er det ikke en forventing at det skal ytes ekstra. Dermed har ikke 

virksomheten muligheten til å kunne trekke på fleksibiliteten dersom de trenger det, slik som 

for eksempel når folk er syke. I virksomhetene hvor Mona og Linda arbeider er det en litt 

annen holdning: 
  

“Ja, det er jo klart det er en forventning om at vi skal gjøre noe ekstra når det brenner på” (Vedlegg 

5, s. 6). 
  
“Det er en forventning om at dersom det brenner på, så yter man ekstra. Ja, dersom det er behov” 

(Vedlegg 7, s. 3).  
  
Det blir i litteraturen hevdet at fleksitid finnes sjeldnere i serviceyrker med stort behov for 

koordinering, der hvor arbeidet involverer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter 

(Ellingsæter, 2002, s. 94). Dette stemmer ikke helt overens med våre empiriske funn. Både 

Marie, som er fysioterapeut, Tanja, som er jurist, Celine og Malin som er 
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rekrutteringskonsulenter er alle i direkte kontakt med kunder, klienter eller pasienter, men har 

likevel fleksitid.  
  
I litteraturen blir fleksibilitet i arbeidslivet omtalt som noe som skaper muligheter i forhold til 

work-life balance, men også noe som kan by på konflikter mellom arbeid og familie. 

Gjennomgående blir fleksible arbeidstidsordninger oppfattet som en positiv ordning blant 

informantene. Informantene som har fleksibel arbeidstid har en positiv holdning til det, og 

mener grenseløsheten tidslig fleksibilitet hjelper dem å skape en god work-life balance. Den 

ene informanten som ikke hadde fleksibel arbeidstid ga uttrykk for at det var noe hun savnet. 

Fleksibilitet i arbeidslivet gjør det lettere å unngå tidskonflikter i tillegg til at den gir mulighet 

for en god work-life balance, fordi arbeidslivet kan koordineres på en måte som passer inn i 

familielivet.  
 

4.2.2 Teknologi  

Videre analyse vil ta for seg hvorvidt og på hvilken måte informantene er berørt av 

grenseløsheten teknologisk utvikling, og hvordan dette påvirker dem, med hensyn til work-life 

balance. 
 
Alle informantene benytter seg på en eller annen måte av fjernarbeid, og er i ulik grad berørt 

av den dimensjonen av grenseløshet Kristensen (2011) kaller teknologisk utvikling. Både når 

det gjelder å sjekke eller besvare mails utenom arbeidstiden, og når det gjelder å ta 

computeren med hjem for å arbeide hjemmefra, bruker informantene teknologi til å utføre sitt 

arbeid uavhengig av tid og sted. Alle informantene sier at arbeidet alltid er tilgjengelig 

gjennom teknologi, og at det er et bevisst valg å ikke arbeide. Kommunikasjonsrådgiver Signe 

sier blant annet at: 
  

«Det er et bevisst fravalg å ikke arbeide om kvelden, og heller ikke med mails. Det kan være man kikker, 

men det er ikke så ofte. At man bare lar være med det, i stedet for å skrive en mail mens man lager 

middag eller noe» (Vedlegg 4, s. 6). 
  
Også Mona som arbeider som personalkoordinator poengterer at det er hennes eget valg å 

ikke være tilgjengelig på denne måten: 
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“Jeg kan sjekke mail hvor jeg vil, om jeg sitter på en båt og åpner mobilen så er den alltid tilgjengelig. 

Men jeg har valgt å ikke være så tilgjengelig…jeg har egen privat telefon og har ikke mail på telefonen. 

Det er noe jeg har valgt litt fordi jeg trenger av og til en pause, og jeg tror ikke det nødvendigvis er sunt å 

være på 24/7” (Vedlegg 5, s. 5). 

 

Hun forteller videre at selv om hun som utgangspunkt ikke sjekker mails utenom arbeidstiden, 

gjør hun det noen ganger om arbeidssituasjonen tilsier det. Det er flere av informantene som 

antyder at de i utgangspunktet ikke sjekker eller svarer på mails utenom arbeidstiden, men at 

det noen ganger skjer likevel:  
  
“Nei, ikke i utgangspunktet, men hvis jeg sitter hjemme og kjeder meg og ikke vet helt hva jeg skal finne 

på, så kan jeg fint ta det opp. Men så kjedelig har jeg det sjeldent" (Vedlegg 5, s. 5). 
  
“Det hender ja. Jeg gjør det av og til, men ikke hver dag” (Vedlegg 8, s. 5). 

  
Dette tyder på at dersom de sjekker mails utenom arbeidstiden, er det ikke fordi de føler det er 

noe de bør svare på, eller fordi de føler et tidspress i forhold til å få arbeidsoppgaver fullført i 

tide, men heller fordi innboksen er lett tilgjengelig. Malin, som arbeider som 

rekrutteringskonsulent, hadde et litt annet svar:  
 

“For meg er det mer bevisstheten om at, jeg vet hvis det er en viktig mail, da kan jeg 

også svare. Ofte så er det mer for å vite hva det er som ligger neste morgen når jeg kommer inn… Jeg 

sjekker mine private mails. Og når jeg går på min telefon så er mine private mails den ene account og 

min arbeidsmail den andre account. Så jeg tror egentlig det er mer for å se om det har kommet noe. Om 

det har gjort det så kan det vente til i morgen” (Vedlegg 2, s. 4-5). 
 

Det er flere av informantene som uttaler at de sjekker mailen utenom arbeidstiden, fordi de er 

nysgjerrige på om det har kommet noe inn og gjerne fordi de vil forberede seg til neste 

arbeidsdag. Dette er ikke noe som er forventet av arbeidsgiver, men heller et bevisst valg på 

grunn av nysgjerrighet. Elisabeth, som er avdelingsleder på sykehus, sier: 
  

“I en helt vanlig helg så ser jeg på mailen, og gjerne flere ganger på en lørdag dersom det ruller noe inn. 

Det er ikke alltid jeg svarer på det, men så føler jeg ro når jeg gjør det fordi det med å møte inn mandags 

morgen, og ikke vet hva som har skjedd, det er ofte noen store ting som strømbrudd, og så har de knoklet 
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rundt fordi kjøleskapene var gått og maten var blitt dårlig. Et eller annet. Slike ting er det godt å vite 

når jeg møter inn på arbeidet mandags morgen. Jeg har på den måte ro med å sjekke det, og jeg føler 

meg litt på forkant på den måte” (Vedlegg 3, s. 3). 
  
Våre funn står dermed i kontrast til funnene i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø som ble 

gjort i 2013 (SSB, 2014). Informantene holder seg ikke oppdatert på mails fordi de har for 

mye å gjøre, slik undersøkelsen hevder, men heller på grunn av årsaker som nysgjerrighet og 

at mailen er lett tilgjengelig. En av informantene valgte også å sjekke mailen fordi hun ønsker 

å være forberedt, eller at det var særlige behov som krever at hun gjør det. Og som 

kommunikasjonsrådgiver Signe uttaler her: 
  

“Nå hadde jeg intervjuet vår kunde … og jeg kunne godt lure at hun sendte meg mails kl. 23 om 

kvelden og lørdager og så videre. Så har jeg kanskje sjekket opp på det for å oppføre meg ordentlig og for 

å kunne svare” (Vedlegg 4, s. 4-5). 
 
 
Det er ingen av informantene som beskriver det som problematisk at de sjekker og svarer på 

mails utenom arbeidstiden, og at dette er noe de gjør på eget initiativ. De opplever ikke at det 

ligger en forventning hos arbeidsgiver om at de skal være pålogget, eller at de har noen 

kollegaer som forventer å få svar utenom arbeidstiden. Det kan derfor også se ut som at 

informantene ikke anser denne aktivitet som arbeid, da det ikke er noe de registrerer timer for. 

Det er heller noe de gjør for sin egen del, for å ha ro i forhold til det som skjer på arbeidet.  
 

Virksomheten som Celine og Malin arbeider i benytter seg av en omstillingsapp kalt 3kontakt, 

som skal hjelpe dem med å skille privatliv og arbeidsliv. Hun sier: 

 

 “Min privat telefon er også min arbeidstelefon, men vi har en omstillingsapp hvor jeg kan gå inn å si 

«ikke på arbeid» og jeg kan stille den over til mitt private telefonnummer så man ikke kommer gjennom 

til mitt arbeidsnummer… Det gjør jeg hver dag” (Vedlegg 2, s. 4). 
  
Malin forteller at 3kontakt er et verktøy som er tilgjengelig for alle i virksomheten, men det er 

ikke er alle som velger å benytte seg av det. Medarbeiderne kan velge å sette sin status til 

tilgjengelig, opptatt, eller i møte. De ansatte i virksomheten har også muligheten for å se hvilken 

status de andre i virksomheten har. Hvilken status de ansatte har satt telefonen i, virker inn på 
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hvorvidt de kan nås på deres private nummer eller arbeidsnummer. De ansatte kan også sette 

sin status til ikke på arbeid når de går hjem. Dette gjør at alle som ringer til arbeidsnummeret 

kommer automatisk til resepsjonen (Vedlegg 2, s. 8-9). Medarbeiderne som arbeider i denne 

virksomheten har, gjennom 3kontakt, et verktøy de kan bruke for å gjøre seg mindre 

tilgjengelige når de ikke er på jobb. På denne måten kan de kontrollere for den grenseløsheten 

som ligger i teknologien, men det krever fortsatt at medarbeiderne skal ta et valg. De skal selv 

velge å sette sin status til ikke på arbeid. Verktøyet, 3kontakt, kan hjelpe medarbeidere å 

balansere arbeidsliv og familieliv, da det gir dem mulighet til å skru av for den teknologien som 

gjør dem tilgjengelige når de ikke er på jobb. På denne måten forstyrrer ikke arbeidslivet 

familielivet. 
  
På samme måte som teknologien gjør arbeidet tilgjengelig gjennom mails, er det også 

tilgjengelig på den måten at informantene kan ta computeren med hjem for å arbeide 

hjemmefra. Dette kan både være i forhold til å ha hjemmekontor, eller i tillegg til det de 

arbeider mens de er på arbeidet. Dette er noe alle informantene i ulik grad har mulighet til, 

utenom Tanja hvor det er begrenset til at hun kun kan sjekke mails. 

Ifølge Colbjørnsen (2001) kan hjemmearbeid eller fjernarbeid være med på å redusere psykisk 

stress. Det er ingen av informantene som har uttalt at de på noen måte opplever det som 

stressende å være på arbeid, men heller at de liker å være på jobb. Allikevel er det noen av 

informantene som benytter seg av fjernarbeid, men med en litt annen hensikt, som videre 

analyse vil vise. 
 

Celine forteller at hun tar med seg computeren hjem hver dag, fordi hun gjerne tar arbeidet 

frem om kvelden for å gjøre det siste ferdig. 
  

“Du kan stadig nå å hente, men også stadig nå å avslutte dine arbeidsoppgaver. Du gjør det kanskje 

ikke klokken 16, men så gjør du det klokken 20 i stedet for” (Vedlegg 1, s. 2). 
 

Hun bruker teknologien, sammen med den fleksible arbeidstiden, til å kunne gå fra arbeidet 

tidligere for å hente barnet. Den tapte arbeidstid, tar hun igjen ved å ta frem arbeidet igjen 

om kvelden, når barnet har lagt seg. På denne måten kan hun bruke mer tid sammen med 

sønnen sin når han er våken. For henne blir teknologien på denne måten et redskap for å 

skape en god work-life balance. Hun kan som Kristensen (2011) skriver, legge arbeidstiden på 
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tidspunkt hvor det passer inn i familiens familieliv. Foruten om Celine, er det kun Linda, som 

også bruker computeren på denne måten. I spørsmål om hun tok computeren med hjem fra 

arbeid, svarte hun: 
  

“Ja, det gjorde jeg stort sett alltid. Også fordi hvis jeg lå litt bakpå med oppgaver. Det var sånn i snitt 

37,5 timer jeg hadde, men noen ganger kunne jeg arbeide mer hvis det var tid til det, men det var flere 

oppgaver enn jeg kunne nå, det er det jo alltid så jeg hadde ofte computeren med hjem slik at jeg kunne se 

på noe om kvelden. Fordi jeg ville heller hjem å hente henne tidlig og så arbeide om kvelden” (Vedlegg 

7, s. 3). 
 

Marie tar også med seg computeren hjem, men bruker den ikke til å arbeide videre med 

arbeidsoppgaver. Hun sier selv at hun sjeldent sjekker eller svarer på mails utenom 

arbeidstiden, men motsier seg selv litt, når vi spør hva hun bruker computeren til når hun 

kommer hjem.  

 

“Om det er noe jobbmessig eller privat, men jeg kan godt gå på mailen og sjekke noe mail eller undersøke 

noen ting eller gå å se min plan for dagen etter hvis jeg har bruk for det. Det gjør jeg som regel på 

kveldstid. Det er mer for å sjekke opp, hvis jeg er litt i tvil om hva jeg skal gjøre dagen etter eller bare 

undersøke om en mail er kommet eller hva nå jeg skal svare på” (Vedlegg 6, s. 3).  

 

Ovenstående utsagn tyder på at Marie ikke anser sjekking av mails som en arbeidsaktivitet, 

men mindre hun gjør det i tillegg til andre arbeidsaktiviteter med computeren. Som 

fysioterapeut er begrenset hvor mye arbeid hun kan gjøre hjemmefra. Den teknologiske 

grenseløsheten er derfor mindre gjeldende for henne, enn den er for eksempel Tove. 

  

Tove, som arbeider som mellomleder i en 80% stilling, er også blant dem som tar computeren 

med hjem. Til tross for at hun har fri hver fredag, hender det at hun må bruke fridagen sin på 

å arbeide. 

  

“…hvis jeg vet det er mye aktivitet så tar jeg laptopen med meg. Så gjør litt da på fredagen hvis det skal 

være behov” (Vedlegg 8, s. 5). 
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I perioder hvor Tove føler et tidspress, blir hun blir nødt til å arbeide utover sin opprinnelige 

arbeidstid for å ferdiggjøre arbeidsoppgaver. Hun har også en mellomlederstilling som 

innebærer at hun har overtidslønn inkludert i lønnen. Dette vil si at hun får ikke noen ekstra 

kompensasjon for arbeidet hun utfører utover den opprinnelige arbeidstiden. Tove har 

fleksibelt arbeid med stor grad av egenkontroll over organisering av arbeidsdagen, noe som 

ifølge Holt et al. (2013) gjør problemer med tidspress eller tidsnød mer aktuelt enn noen gang. 

Dette samsvarer med Toves situasjon, men også Linda som både sier at hun selv planlegger 

sin arbeidsdag og at “det var flere oppgaver enn jeg kunne nå” (Vedlegg 7, s. 3). 

  

Spørsmålet blir så om det å arbeide hjemmefra påvirker work-life balance på noen måte. For 

Celine og Marie har vi sett at det brukes mer som et verktøy, så de kan være mer sammen 

med barna sine, da de henter tidligere fra institusjoner for så å ta arbeidet frem igjen når 

barna har lagt seg. Når det gjelder Tove, sier hun om å arbeide på fridagen sin at:  

  

“Det påvirker meg ikke så veldig mye fordi ungene er ute og går på skole så det er egentlig litt min greie 

da. Men da er det fordi jeg vet at jeg ikke er ferdig med noe og jeg kjenner på det ansvaret, at dette må 

jeg gjøre ferdig, så noe ikke skjærer seg eller ja” (Vedlegg 8, s. 9-10). 

  

Det ser ut til at når det gjelder å ta computeren med hjem for å arbeide hjemmefra, ligger det 

en litt annen motivasjon bak enn når det gjelder å sjekke mails. Hvor de fleste informanter 

uttrykte at de bare sjekker mails fordi det er lett tilgjengelig eller for å holde seg oppdatert, er 

det i denne sammenhengen noen informanter som har uttrykt at de tar computeren med hjem 

fordi de ikke har gjort ferdig alle arbeidsoppgavene sine. Når det gjelder å arbeide hjemmefra 

med computer er altså arbeidsbyrden og tidspress i større grad en årsak, enn det er i 

forbindelse med sjekking av mail. 

  

De resterende fem informanter har gjennom intervjuene uttrykt at de aldri eller sjeldent tar 

computeren med hjem. Blant dem som tar sier at de sjeldent tar med seg computeren hjem, 

sier at de få gangene de tar den med, blir den ikke brukt. Elisabeth sier at hun har en 

arbeidscomputer hjemme, men kan ikke huske sist den var i bruk (Vedlegg 3, s. 4). Signe sier 

at hun en gang i mellom tar computeren med hjem, men at den ikke blir brukt (Vedlegg 4, s. 

4). Mona tar ikke computeren med hjem med mindre hun har beredskapsvakt, som er hver 7. 
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uke (Vedlegg 5, s. 5). Tanja, som arbeider som jurist, tar ikke computeren med hjem fordi det 

hun arbeider med er taushetsbelagt, og hun kan ikke få adgang til arbeidssystemene de bruker 

i arbeidet hjemmefra (Vedlegg 9, s. 3). 

  

Vi kan i denne sammenhengen, igjen si at ansvaret ligger hos medarbeiderne. De skal selv 

velge hvorvidt de skal ta computeren med hjem, og hvorvidt de skal bruke den til å arbeide 

hjemmefra, for de har alle muligheten til å gjøre det. For Tanja begrenser muligheten seg til å 

sjekke mails. Hvor den teknologiske utvikling har gitt medarbeidere mulighet til å arbeide hele 

tiden og som Kristensen (2011) skriver, krever det en aktiv handling fra dem dersom de ikke 

ønsker å være tilgjengelige. Å sette grenser for arbeidet blir noe medarbeideren selv skal gjøre, 

for muligheten til å arbeide er der alltid. Når det gjelder hvordan denne typen grenseløshet 

påvirker work-life balance, har vi sett at den gir muligheter for å tilbringe mer tid sammen 

med barna, men også at arbeidslivet flyter inn i familielivet på den måten at de fleste av 

informantene bruker noe av fritiden sin på å holde seg oppdatert og forberedt på det som skjer 

eller skal skje i arbeidslivet. Kristensen (2011) poengterer at medarbeiderne selv skal ta stilling 

til, hvor mye arbeidet skal utbres til andre deler av deres liv. Som analysen foreslår har de 

fleste informantene i liten grad valgt å la arbeidet flyte inn i familielivet, noe som også hjelper 

dem å holde de to liv adskilt så balansen mellom familie- og arbeidsliv oppleves som god. 

 

Ifølge Kristensen (2011) er det en konsekvens av den teknologiske utvikling at det blir mulig å 

arbeide på tvers av landegrenser. Dette er ikke en konsekvens for informantene, da ingen av 

dem arbeider internasjonalt hvor de skal kommunisere med kollegaer eller kunder på tvers av 

landegrenser. Det betyr også at de i mindre grad trenger å være tilgjengelige utenom 

arbeidstiden, og det kan bli lettere for dem å velge å ikke være det. 

  

Analysen viser at det å sjekke eller svare på mails utenom arbeidstiden ikke er noe 

informantene opplever som en arbeidsaktivitet og at det heller ikke er noe de bruker mye av 

fritiden sin på. Det kan derfor argumenteres for at denne aktiviteten i liten grad påvirker 

informantenes work-life balance negativt, noe de heller ikke har gitt uttrykk for at det gjør. 

  

Hvordan det å ta med computeren hjem og arbeidere hjemmefra påvirker informantenes 

work-life balance er litt delt, da det på den ene siden brukes som et redskap hvor de 
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organiserer arbeidet på en måte så det passer bedre med familielivet, og på den andre siden er 

noe de gjør fordi de opplever et tidspress på arbeidet som forutsier at de må jobbe videre når 

de kommer hjem eller når de har fri. Det er ingen av informantene som har uttrykt at de 

opplever dette som et problem eller at det virker inn på familielivet på noen som helst måte, 

og at om de arbeider på kveldstid venter de til barna har lagt seg.  

  

Hvilke forventninger, normer og verdier som ligger i arbeidskulturen kan være med på å 

påvirke hvordan medarbeidere benytter seg av fleksible løsninger som de nevnt ovenfor, og 

dermed hvordan arbeidslivet flyter inn i familielivet og påvirker work-life balance. Videre 

analyse vil ta for seg dette aspektet og analysere hvordan medarbeiderne er påvirket av den 

kultur og de forventninger som ligger hos virksomheten, i sine valg om å være tilgjengelige 

eller ikke. 

 

4.2.3 Kulturelle rammer 

Videre analyse vil ta for seg kulturaspektet og undersøke hvordan informantene påvirkes av 

den organisasjonskulturen som finnes og hvorvidt dette legger føringer for hvordan de 

benytter seg av fleksibel arbeidstid og teknologi. 
  
Informantene er en del av det Holt et al. (2013) kaller en virksomhetskultur. I virksomheten 

Celine og Malin arbeider i, jobber de med noen verdier som er med på å legge føringer for 

hvordan de skal opptre. Det er typisk for virksomhetskulturen at ledelsen legger stor 

oppmerksomhet på verdier og normer som gjør seg gjeldende i virksomheten (Holt et al. 2013, 

s. 55). Malin sier: 
  

“Virksomheten arbeider med 3 verdier. Vi har samarbeidsglede, vi har passion og så har vi ansvarlighet 

og det er så gjennomsyret gjennom organisasjonen og det er så litt den kultur som er her inne…Det er så 

en integrert del av kulturen at hvis du ikke leverer det input som, og ikke passer inn i organisasjonen, så 

er det bare ikke det riktige match og så har du ikke lyst å arbeide for virksomheten” (Vedlegg 2, s. 3). 
  
I en virksomhetskultur, gjennom verdibasert ledelse, blir det forsøkt å få medarbeiderne til å 

påta seg virksomhetens mål og visjoner, så de agerer selvstendig for å bidra til verdiskapelse 

for virksomheten (Thompson 2003 i Holt et al., 2013, s. 55). Som Malin indirekte forklarer er 

det forventet av virksomheten at hun skal handle ut i fra de verdier som virksomheten har. 
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Flere av informantene har uttrykt at de selv bestemmer sin arbeidsdag, hvilke oppgaver de 

skal gjøre, og hvordan de skal løse oppgavene. Virksomheten har dermed stor tillit til 

medarbeiderne sine, og til at de utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til bedriftens 

business. Signe uttaler at hun alltid handler i virksomhetens beste. 
  

“Men jeg sitter også selv og tar initiativ, for eksempel når jeg skal gjøre de her kundecases, så er det meg 

selv som går ut og vurderer hvilke virksomheter det kunne være interessant å intervjue, som kunne være 

god markedsføring for oss” (Vedlegg 4, s. 2). 
  
Også Linda uttaler at hun selv styrte sine oppgaver, og at det ikke er noen hun får tildelt: 
  

 “Nei, det er meg selv som styrer dem. Det var i høy grad fraværende ledelse, og det har jo sin fordel 

noen ganger. Det gjør jo at jeg selv kan gjøre det jeg synes er spennende oftest. Men det kan også være 

vanskelig fordi man er usikker på om man gjør det riktige, og gjorde de riktige oppgaver. Så nei, det var 

ikke noen som dirigerte og sa hva du skulle gjøre” (Vedlegg 7, s. 1). 
  

Alle informantene har i ulik grad selvbestemmelse over arbeidsoppgavene sine og hvordan de 

skal løse dem, noe som argumenterer for at de er del av en virksomhetskultur. De legger også 

noe mer i arbeidet enn at de bare gjør det for å leve, som i den tradisjonelle arbeiderkultur: 
  

“Det (arbeidet) betyr mye! Det betyr noe man identifiserer seg med, og det er en del av hvem du er” 

(Vedlegg 1, s. 3). 
  

“Hvis du spurte min sjef så tror jeg de vil si at jeg er meget erkjær omkring mitt eget arbeid” (Vedlegg 

2, s. 6).  
  
“Jobben er med å forme deg som hvem du er som person” (Vedlegg 5, s. 6). 
  
“Jeg investerte mye av mine følelser i det (arbeidet) også. Jeg kunne ikke bare betrakte det som et arbeid 

på den måte” (Vedlegg 7, s. 3). 
  
Som Holt et al. (2013) skriver kan fremtreden av virksomhetskulturen bidra til å skape et 

tidsmiljø hvor arbeidets problemer og dilemmaer er nærværende hos medarbeiderne hele 
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tiden. Dette er noe som igjen kan bidra til å øke arbeidstiden da noen av problemene kanskje 

kan løses ved å gjøre en ekstra innsats. 
 

Foregående analyse har vist at informantene i liten grad arbeider utover arbeidstiden. Det er 

Linda og Tove som i størst grad gjør det. De er del av et tidsmiljø hvor arbeidet alltid er 

tilgjengelig, og et tidsmiljø hvor de er nødt til å gjøre en ekstra innsats for å fullføre sine 

arbeidsoppgaver i tide. Når det gjelder de andre informantene er de i mindre grad påvirket av 

virksomhetskulturen på denne måten, da de ikke opplever tiden som knapp og heller ikke 

opplever at de behøver å gjøre en ekstra innsats.  
  
Virksomhetskulturen påvirker også informantene på andre måter, for eksempel hvordan de 

benytter seg av teknologien og de fleksible arbeidstidsordninger. Som tidligere analyse viser er 

Celine, Malin og Linda de informantene som bruker fleksitiden og teknologien mest. De 

tilpasser arbeidslivet til familielivet, slik at opplever en god work-life balance. Det er også disse 

informantene som i størst grad har uttrykt at det er aksept for å ta familiehensyn i 

virksomheten. I spørsmål om hvorvidt det er aksept for å ta familiehensyn i virksomheten sier 

Cecilie: 
 

“Helt vilt! Altså, 200%. Vår leder er virkelig virkelig god, så dersom du skal til tannlegen med ditt 

barn eller har en legetime, eller det er arrangementer i vuggestuen, så kan man sagtens arbeide 

hjemmefra eller gå tidligere (Vedlegg 1, s. 3). 
  
Malin sier i denne sammenheng: 
  

“Det er da hardt å arbeide en fulltidsjobb når man har et lite barn der hjemme, men jeg synes 

virksomheten har noen gode rammer til det. Og jeg synes det er en god virksomhet å få barn i” 

(Vedlegg 2, s. 7). 
  
I spørsmål om hvorvidt Linda hadde muligheten til å bruke fleksibiliteten med hensyn til 

familien, for eksempel om et av barna hadde en tannlegetime, svarte hun: 
  

“Jaja det gjorde vi bare. Selvfølgelig hvis det var noe. Som oftest kunne vi bare gjøre det, så meddelte vi 

bare til vår sjef at sånn var det, men ikke alltid. Noen ganger gjorde vi det bare fordi det var jo fleksitid, 

og så lenge vi gjorde våres oppgaver så kontrollerte hun oss ikke. På ingen måte” (Vedlegg 7, s. 4) 
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Det ligger en aksept i virksomhetens kultur for at disse medarbeiderne kan benytte seg av 

fleksibiliteten med hensyn til familien. Denne familieaksepten, kan dermed være grunnen til at 

det er disse medarbeiderne som i størst grad, utnytter fleksibiliteten på denne måten.   
 

Det kan derfor sies at en virksomhet kan være med på å skape en god work-life balance for 

sine medarbeidere med å tilby fleksible ordninger, men i enda større grad tilrettelegge for at 

medarbeidere kan skape det de opplever som en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv, 

med å skape en kultur hvor det er aksept for å bruke fleksibiliteten med hensyn til familielivet. 
  

4.2.4 Delkonklusjon 1 

Fleksible arbeidstidsordninger og teknologi skaper utfordringer for informantene på den måte, 

at de selv skal ta et aktivt valg om å ikke arbeide overtid, eller gjøre arbeidsrelaterte oppgaver 

når de ikke er på arbeid. På den andre siden skaper disse grenseløshetene muligheter da det 

åpner opp for at medarbeiderne kan tilpasse arbeidslivet til familielivet, og koordinere sin 

hverdag på en måte som gjør at de opplever en god balanse. I en virksomhetskultur hvor 

medarbeidere selv skal bestemme sine arbeidsoppgaver eller hvordan de skal løses, kan det 

være vanskelig å avslutte arbeidsdagen om de fortsatt føler det er mer de skal gjøre. Som vi 

har sett velger informantene noen ganger å arbeide mer, om det så er overtidsarbeid, 

hjemmearbeid eller å sjekke eller svare på mails. I de fleste tilfeller opplever ikke informantene 

dette som problematisk, og de opplever heller ikke at det påvirker familielivet på en negativ 

måte. Selv om disse aktivitetene i liten grad påvirker informantenes work-life balance, er de 

med på å bidra til at arbeidet er tilstede i medarbeidernes hoder utenom arbeidstiden. Å tenke 

på arbeidet er også en grenseløshet som kan påvirke medarbeideres work-life balance på ulike 

måter, som vi vil gå nærmere inn på i analyse del to. 
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5 
Teori og Analyse 2 

 
 

5.1 Teori 
	
Det grenseløse arbeidsliv kan skape en situasjon for medarbeidere, hvor de opplever at 

arbeidet fyller mye i tankene, både på arbeidet og i fritiden. I det følgende vil vi presentere 

teori og empiri knyttet til problemstillingens underspørsmål to: Påvirkes yrkesaktive mødre av at de 

tenker på arbeidet utenom arbeidstiden, og hvilke følger har dette for deres work-life balance? 

I analysen ligger hovedvekten på å avgjøre hvorvidt informantene opplever at de tenker på 

arbeidet utenom arbeidstiden og hvordan de opplever at dette påvirker deres work-life 

balance. 
 

5.1.1 Immateriell produksjon 

Som nevnt ovenfor har teknologi og fleksibilitet åpnet opp for en situasjon hvor 

medarbeideren ikke lenger er fysisk bundet av arbeidsplassen for å arbeide. Kristensens (2011) 

fjerde dimensjon av grenseløshet, immateriell produksjon, forklarer at mye av dagens arbeid er 

blitt immateriellt. Produktet har nødvendigvis ikke en fysisk karakter, men kan bestå av 

kunnskap, kommunikasjon og service. Det arbeid som har inngått i produksjonen av 

produktet er typisk kunnskap, erfaring, ideer og konsepter (Lazzaroto 1996 i Kristensen, 2011, 

s. 36). 
  
Kristensen (2011) hevder at immaterialiseringen av arbeidet endrer vår oppfattelse av hva som 

er arbeid. Om vi for eksempel ser kommunikasjon som kommunikasjon omkring produkter 
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eller det som vi gjør på jobb, så blir kommunikasjon selve arbeidet eller produktet i det 

immaterielle arbeidet. Kommunikasjon blir produktet eller det verdiskapende i jobben 

(Kristensen, 2011, s. 36). Dette gjør det lett for medarbeiderne å ta arbeidet med seg hjem. 

Som tidligere nevnt kan medarbeiderne kommunisere, og dermed arbeide sammen med 

kollegaer og kunder gjennom forskjellige kommunikasjonsteknologier. I tillegg bidrar 

immaterialiseringen til at arbeidet også kan være tilstede for medarbeideren hele tiden. I og 

med at produksjonen sitter inne i hodet på medarbeiderne, kan de hele tiden være i gang med 

å tenke og utvikle konsepter og ideer. Den immaterielle arbeidsprosessen er derfor ikke adskilt 

fra resten av deres liv på samme måte som vi kjenner fra fysiske arbeidsprosesser. 

Medarbeiderne kan løse arbeidsoppgaver mens de snakker med venner, dusjer eller steller i 

hagen (Kristensen, 2011, s. 36). 
  
At arbeidet alltid mentalt er tilstede kan kanskje føre til at medarbeiderne i høyere grad er 

psykisk bundet til arbeidet (Kristensen, 2011, s. 37). At arbeidet mentalt kan være til stede hele 

tiden stiller mange medarbeidere over for store vanskeligheter, hvor de opplever at de 

konstant kan tenke på arbeidet. Dette kan føre til en situasjon hvor de fysisk er tilstede i 

familielivet, men samtidig mentalt tilstede i arbeidet. Det er noen mennesker som er gode til å 

være til mentalt tilstede der hvor de fysisk befinner seg, men for andre kan det være vanskelig. 

Noen gjør det for eksempel til en daglig praksis å tømme hodet mentalt for arbeid når de er på 

vei hjem fra jobb (Kristensen, 2011, s. 37). 
 

Vi vil i analysen bruke ovenstående teori for å kunne analysere på hvilken måte informantene 

er bundet av dimensjonen, immaterialisering, og hvordan dette påvirker dem med henblikk 

på work-life balance. 
 

5.1.2 Mentalt arbeid 

Studier viser at arbeidstakere ofte tenker på arbeidet utenom arbeidstiden og at denne typen 

tanker kan påvirke familielivet og utførelsen av rollen i familien (Offer 2014, s. 919). Offer 

(2014) skriver om mentalt arbeid og forklarer det som planlegging, organisering, koordinering 

og håndtering av hverdagslige oppgaver og gjøremål. Mentalt arbeid reflekterer foreldres 

bekymringer omkring deres evne til å komme seg gjennom dagen på en effektiv og rettidig 

måte (Offer 2014, s. 916). Ifølge Offer (2014) inkluderer mentalt arbeid generelle bekymringer 
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om oppgaver som skal gjøres og tidsproblemer som kan forekomme både hjemme og på 

arbeid, samt tanker om familierelaterte forhold og jobbrelaterte forhold (Offer 2014, s. 919).  
  
Mentalt arbeid hjelper foreldre å utrette hverdagslige aktiviteter som krever mental 

anstrengelse, som å forberede seg til møter på jobb, planlegge arbeidsdagen, logistikk i forhold 

til henting og levering av barn, planlegge bursdagsselskap, planlegge legetimer eller andre 

avtaler. Selv om mentalt arbeid kan hjelpe til med å balansere flere forpliktelser og ansvar 

både hjemme og på arbeid, kan det også være en sterk kilde til belastning. Dette fordi den 

mentale aktiviteten, nettopp er en aktivitet og enda en ting som skal gjøres (Offer 2014, s. 

917).  
  
Studier viser at negativ arbeid-til-familie spillover, for eksempel når mennesker synes det er 

vanskelig å få ting gjort hjemme fordi jobben har gjort dem så trette, er mer utbredt enn 

familie-til-arbeid spillover, som er når familiesaker hindrer mennesker i å bruke tilstrekkelig tid på 

arbeidsoppgaver. Dette vitner om en større betydning knyttet til lønnet arbeid fremfor familie 

(Offer 2014, s. 920). Nippert-Eng (1996) skriver at å snakke om jobbutfordringer hjemme, er 

mer vanlig enn å snakke om personlige utfordringer på jobb, fordi arbeidskulturer forventer at 

medarbeidere dedikerer sin fulle oppmerksomhet og energi til arbeidet når de er på 

arbeidsplassen. Lignende normer finnes ikke for hjemmet (Nippert-Eng 1996 i Offer 2014, s. 

920). 
  
Mødre har ofte ansvar for husholdningen og det det blir antatt at mentalt arbeid får en plass i 

deres hoder i denne sammenhengen. I de fleste hjem, hvor begge foreldre er i lønnet arbeid, 

er det mor som sørger for at rutiner opprettholdes og at daglige behov møtes. Det er også 

forventet at mødre konstant er på vakt og forbereder back-up planer dersom det skjer noe 

uventet eller dersom det dukker opp uventede behov (Offer, 2014, s. 918). Studier viser også 

at mødre oftere bekymrer seg for barna sine, er fortaler for sine barn, koordinerer 

familiemedlemmers planer og organiserer familieaktiviteter og begivenheter (Offer 2014, s. 

918). At kvinner ofte er de som er ansvarlige for hvordan det går med barna og hvordan 

husholdningen organiseres, henger derfor sammen med at mentalt arbeid kanskje oppleves 

som mer stressende og belastende, for mødre enn for fedre. I tillegg er det mer sannsynlig at 

mødre blir kritisert for å være mer involvert i lønnet arbeid, enn fedre. Dette kan gjøre det 
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spesielt vanskelig for mødre å sjonglere familie- og arbeidsliv, spesielt dersom det forventes at 

de skal være fullt dedikert til jobben sin (Offer 2014, s. 922). 
  
Offers (2014) studie viser at det er mer sannsynlig at mødre, fremfor fedre, engasjerer seg i 

mentalt arbeid. Kjønnsskillet er derimot generelt sett lite. Studiet viser også at det for fedre er 

mer sannsynlig å tenke på arbeidsrelaterte aktiviteter enn for mødre, og at det for mødre er 

mer sannsynlig å tenke på familierelaterte aktiviteter enn for fedre. Funnene foreslår at 

mentalt arbeid kan bidra til kjønnsulikhet i familier, i hovedsak fordi mødres bekymringer for 

jobb har en tendens til å trenge inn i andre domener, og fordi mødre tåler de emosjonelle 

konsekvensene som kommer av å engasjere seg i mentalt arbeid angående familiesaker (Offer 

2014, s. 933). 
  
Et studie av Galvin et al. (2011) viste at mødre opplever større grad av skyldfølelse når det 

gjelder å håndtere jobbrelaterte utfordringer utenfor normal arbeidstid. Dette samsvarer med 

Simon’s (1995) studie som viste at mødre i arbeidslivet hadde høyere grad av skyldfølelse og i 

større grad opplevde rollekonflikt, fordi det var mer sannsynlig at de følte at deres arbeid 

hindret dem i å utfylle sine familieobligasjoner (Offer 2014, s. 921). Mentalt arbeid kan være 

en viktig kilde til role-blurring fordi det tillater mennesker å være fysisk tilstede i en rolle, men på 

samme tid psykologisk og/eller atferdsmessig involvert i en annen rolle (Offer 2014, s. 921). 
 

Vi vil i analysen undersøke på hvilke måter informantene engasjerer seg i mentalt arbeid, og 

bruke begrepene arbeid-til-familie spillover og familie-til-arbeid spillover for å analysere 

hvordan mentalt arbeid har konsekvenser for informantenes respektive familie- og arbeidsliv. 
  

5.1.3 Hvordan det å tenke på arbeidet har konsekvenser for mentalt velvære 

I Artikkelen “Should You Switch Off or Stay Engaged? The Consequences of Thinking about Work on the 

Trajectory of Psychological Well-Being Over time”, undersøker Firoozabadi et al., (2016) hvordan 

forskjellige måter å være mentalt engasjert i arbeidsrelaterte tanker utenom arbeidstiden 

forårsaker endringer i psykologisk velvære. Forfatterne skiller mellom to typer arbeidsrelatert 

tenkning, affective rumination og problem-solving pondering, oversatt til affektiv tenking og problemløsende 

tenkning. Affektiv tenking blir forklart som opplevelsen av påtrengende, gjennomgripende og 

tilbakevendende tanker, hvor oppmerksomheten hovedsakelig retter seg mot følelser knyttet til 

arbeidsproblemer. Problemløsende tenking blir beskrevet som langvarig tenking om mulige 
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løsninger på et problem for å kunne utvikle seg på vei mot en løsning (Firoozabadi et al., 

2016, s. 278). 
  
Firoozabadi et al. (2016) har to antakelser om det å tenke på arbeidet utenom arbeidstiden og 

konsekvenser herav, som de undersøker i studiet. Den første antagelsen er at opplevelsen av 

arbeidsrelatert affektiv tenking utenom arbeidstiden er positivt relatert til økt utmattelse og 

nedsatt helse over tid. Den andre antagelsen er at opplevelsen av arbeidsrelatert 

problemløsende tenking utenom arbeidstiden er negativt relatert til økt utmattelse og nedsatt 

helse over tid (Firoozabadi et al., 2016, s. 284). Forfatterens utgangspunkt var at affektiv 

tenking har negative konsekvenser for mentalt velvære, mens problemløsende tenking har 

positive konsekvenser.  
  
For å utvikle en konseptualisering av hvilke konsekvenser affektiv tenking og problemløsende 

tenking har, trekker Firoozabadi et al. (2016) på en kognitiv aktiveringsteori av stress. Basert 

på denne teorien, som også kalles CATS, fører affektiv tenking til langvarig aktivering, fordi 

det er forventet negative utfall ved å takle situasjonen. Ifølge teorien forverrer denne 

tenkingen disse negative forventningene over tid, og øker oppfattet mangel på kontroll. Når 

enkeltpersonen etablerer forventinger om at de ikke klarer å mestre situasjonen, for eksempel 

ved å finne en løsning eller fravikende tanker, kan håpløshet og hjelpeløshet forekomme. Dette 

kan igjen føre til angst og depresjon (Henkel, Bussfeld, Möller, & Hegerl, 2002 i Firoozabadi 

et al., 2016, s.279). Basert på CATS kan problemløsende tenking fungere som en form for 

mestring, hvor enkeltpersoner tenker på arbeidsrelaterte problemer med positve 

utfallsforventninger. Derfor har de en følelse av å kunne kontrollere situasjonen ved å finne 

løsning på problemet. Å finne en løsning og få en følelse av kontroll, er begge kjent som en 

tilstrekkelig måte å redusere stress på (Ursin & Eriksen, 2004 i Firoozabadi et al., 2016, s. 279). 
  
Resultatene viste en delvis støtte til den første antagelsen om at opplevelsen av arbeidsrelatert 

affektiv tenking utenom arbeidstiden er positivt relatert til økt utmattelse og nedsatt helse over 

tid, og ingen støtte til den andre antagelsen om at opplevelsen av arbeidsrelatert 

problemløsende tenking utenom arbeidstiden er negativt relatert til økt utmattelse og nedsatt 

helse over tid. Firoozabadi et al. (2016) fant ikke en signifikant sammenheng mellom 

problemløsende tenking om kvelden og endringer i psykologisk velvære over tid. Dette funnet 

samsvarer med tidligere forskning (Hamesch et al., 2014) som foreslår at problemløsende 
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tenking er mindre skadelig for psykisk velvære enn affektiv tenking (Firoozabadi et al. 2016, s. 

285). De fant også at arbeidsrelatert problemløsende tenking viste en negativ relasjon til 

opplevelse av utmattelse. Dette funnet samsvarer med funnene i et studie (Querstret & 

Cropley, 2012) hvor deltakere som rapporterte høye nivåer av problemløsende tenking også 

rapporterte lave nivåer av arbeidsrelatert utmattelse. En mulig forklaring på denne effekten er 

at det krever mental energi å involvere seg i problemløsende tenkning, og at det er mindre 

sannsynlig at individer med lavere energinivå engasjerer seg i problemløsende tenking 

(Firoozabadi et al. 2016, s. 284). 
  
Når det gjelder affektiv tenking viste resultatene at arbeidsrelatert affektiv tenking var positivt 

linket til rapportering av helseplager. Funnene foreslår at medarbeidere som opplever lavere 

nivåer av mentalt velvære rapporterer høyere nivåer av affektiv tenking. I tillegg fant de at 

arbeidsrelatert affektiv tenking om kvelden var en signifikant kilde til økt utmattelse over en 

periode på 12 måneder (Firoozabadi et al. 2016, s. 285). 
  

Resultatene samsvarer med antagelsen om at de to typer arbeidsrelatert tenking har forskjellig 

innvirkning på psykisk velvære. I kontrast til affektiv tenking, er problemløsende tenking ikke 

en risikofaktor for nedsatt velvære i det lange løp (Firoozabadi et al. 2016, s. 285). Affektiv 

tenking kan bli assosiert med negative utfall fordi individer ikke tror de kan håndtere 

situasjonen og at situasjonen kan lede til negative resultater. I kontrast blir problemløsende 

tenking heller assosiert med positive utfall, fordi individer tror de kan håndtere situasjonen 

(Firoozabadi et al. 2016, s. 285).  
  
Vi vil bruke ovenstående teori og begrepene affektiv tenking og problemløsende tenking for å 

kunne kartlegge hvorvidt informantene tenker på arbeidet utenom arbeidstiden, og hvilken 

type arbeidsrelatert tenking som påvirker informantenes work-life balance.  

 

5.2 Analyse  
 

Videre i analysen vil vi presentere og analysere empiri som knytter seg til problemstillingens 

andre underspørsmål: Påvirkes yrkesaktive mødre av at de tenker på arbeidet utenom arbeidstiden, og hvilke 

følger har dette for deres work-life balance? 
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For å besvare dette underspørsmålet vil vi først analysere hvorvidt informantene tenker på 

arbeidet utenom arbeidstiden, og hvordan dette påvirker dem. Samtidig vil vi se på hvordan 

denne grenseløsheten, skaper utfordringer og muligheter i forhold til work-life balance. 

5.2.1 Arbeidsrelatert tenking  

Det er viktig å adskille familieliv/fritid og arbeidsliv, sies det i forskningen (Nordahl, 2012). 

Det står stadig nyhetsartikler om utbrente medarbeidere, og at flere og flere gjør den feilen at 

de tar med seg arbeidet hjem. Hadde de bare klart å adskille fritid og arbeid, ville alt gått bra 

hevdes det (Nordahl, 2012). Men hvor lett er det egentlig å adskille disse to arenaene? Studier 

viser at medarbeidere ofte tenker på arbeidet utenom arbeidstiden, og at denne type 

tankevandring kan påvirke familielivet (Offer, 2014, s. 919). På spørsmålet om hvorvidt 

informantene tenker på arbeidet utenfor arbeidstid, fikk vi litt forskjellige svar. Noen av 

informantene tenker ofte på arbeidet utenom arbeidstiden, mens andre sier at de ikke tenker 

på arbeidet utenom arbeidstiden. Celine er blant informantene som tenker på arbeidet, og 

svarte følgende på spørsmålet om hun tenker på arbeidet utenom arbeidstiden: 

  

“Selvfølgelig tenker jeg på jobb, men det er fordi arbeidet gir meg en ekstrem energi. Min mann og jeg 

snakker mye jobb der hjemme, og bruker hverandre mye til å sparre med” (Vedlegg 1, s. 2). 

  

Celine og samboeren pleier ofte å snakke om arbeidet hjemme fordi arbeidet er for dem, en 

naturlig del av hverdagen, og fordi de begge synes det er interessant. Hun mener at et arbeid 

skal være såpass interessant, at hun ikke føler det er arbeid. Celine er ikke fysisk bundet av 

arbeidsplassen for å kunne finne løsninger på arbeidsrelaterte oppgaver. På den andre siden er 

hun i høyere grad psykisk bundet av det fordi arbeidet alltid mentalt er til stede. Arbeidet er 

på den måte uavgrenset i Celines liv, og stopper ikke automatisk ved at hun forlater 

arbeidsplassen eller ved arbeidstidens opphør. Vi kan på denne måten se at Celine opplever 

denne grenseløsheten som en mulighet i forhold til at hun og hennes samboer benytter 

hverandre som sparringspartnere. I virksomheten som Celine arbeider i, er avgrensningen av 

arbeidet i høy grad overlatt til medarbeideren selv. Hun opplever imidlertid ikke å tenke på 

arbeidet utover arbeidstiden, som noe negativt, men heller noe positivt fordi det er en 

gjensidig interesse hun og hennes samboer har.  
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Linda opplever alltid å tenke på arbeidet utenfor arbeidstiden, og sier at dette er fordi hun 

investerer mye av følelsene sine i arbeidet. Hun klarer av den grunn ikke å betrakte det som 

bare et arbeid (Vedlegg 7, s. 3). Hun synes også det er vanskelig å kombinere arbeid og familie, 

noe som kan henge sammen med at hun ofte tenker på arbeidet utenom arbeidstiden.  

Til tross for at hun har hatt riktig gode betingelser på arbeidet fyller tankene omkring 

familielivet svært mye.  

  

“Det er jo vanskelig fordi følelsene kommer jo med disse barn og det er her presset på en måte oppstår. 

Når mine egne tanker kommer omkring det med at jeg sender mitt barn på institusjon så lenge. Jeg kan 

gjerne ha mine tvil om at den måte vi har innrettet vår tilværelse på er den riktige” (Vedlegg 7, s. 4). 

  

Linda opplever at hun hele tiden bærer rundt på disse tankene om hva som skjer på arbeidet 

og hva som skjer på hjemmefronten. Dette understøttes også av Kristensen (2011) som sier at 

å ha et familieliv og et arbeidsliv er en sammenhengende prosess. Vi bærer hele tiden rundt på 

våre tanker om, hva som skjer på jobb og omvendt (Kristensen, 2011, s. 37).  

  

En som ikke opplever å tenke på arbeidet utenom arbeidstiden er Malin. Hun sier at etter hun 

ble mor, tenker hun ikke på arbeidet utenom arbeidstiden lenger. 

  

“Ikke lenger. Ikke slik jeg har gjort. Min sønn fyller mye mer. Etter jeg ble mor har jeg funnet “pytt 

knappen”. Det vil si at jeg sier pytt til ting, og lar dem gå i stedet for å sitte å tenkte på det. Før kunne 

jeg gjerne sitte lenger og arbeide mer, men velger nå å la det ligge å trykke på “pytt knappen” (Vedlegg 

2, s. 5).  

  

Etter hun ble mor har hun gjort et bevisst valg om å ikke la arbeidet fylle like mye som det 

gjorde før. Familien betyr mer enn arbeidet, og hun har av den grunn valgt å la arbeidet bli 

igjen på arbeidsplassen. Malin legger likevel til at hennes privatliv flyter inn i hennes arbeid. 

Dersom hun har en dårlig start på dagen sammen med sønnen, vil dette påvirke hennes 

tankesett resten av dagen. Dette stemmer overens med hva Offer (2014) sier om at foreldre 

ofte tenker på familien når de er på arbeid (Offer, 2014, s. 917). 
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Signe er også en av de informanter som sier at hun ikke tenker på arbeidet utenom 

arbeidstiden. Går vi bare åtte måneder tilbake i tid, ville svaret vært annerledes. Hun satt da i 

en stilling, hvor hun hadde det svært travelt.  

  

“Klokken 16:45 satt jeg og ventet og håpet på at min sjef ikke ville kalle inn til flere møter den dagen, 

fordi da stengte barnehagen om 10 minutter. Så jeg var alltid den som hentet mine barn sist. Alt var 

bare stress....En dag sa min eldste sønn til meg, at når han ble voksen så skulle han ikke arbeide, fordi 

han ikke ville bli slik en sur og trøtt mor som meg. Det var da jeg forstod at jeg var nødt til å gjøre noe 

annerledes” (Vedlegg 4, s. 3). 

  

Der hvor Signe arbeider nå, er hun ansatt i en stilling hvor hun kun arbeider 25 timer om 

uken. Etter at hun fikk den nye jobben har tingene hjemme falt mer til ro, og hun har heller 

ikke dårlig samvittighet overfor familien, slik hun hadde tidligere. Signes mann arbeider som 

fotballtrener, og drar hver dag hjemmefra klokken 9 om morgenen, og er ikke hjemme før 

klokken 19. Dette gjelder også i helger og helligdager. Signe er svært glad for sin nye jobb, og 

har etter at hun skiftet jobb, gjort et valg om å ikke la arbeidet fylle like mye som det gjorde i 

hennes tidligere jobb. Til tross for at Signe sier at hun ikke tenker på arbeidet utenom 

arbeidstiden, sier hun likevel at dersom hun er ute og nettverker, kan hun noen ganger 

komme i tanke om noen gode ideer i forhold til arbeidet. Som Kristensen (2011) hevder 

bidrar immaterialiseringen til at arbeidet kan være tilstede for medarbeideren hele tiden. Da 

produksjonen sitter inne i hode på medarbeideren, kan medarbeiderne hele tiden være i gang 

med å utvikle konsepter og ideer (Kristensen, 2011, s. 36). Som Signe sier, har hun alltid 

muligheten for å arbeide mer, da hun har et arbeid hvor hun kontinuerlig kan produsere. 

Hun kan alltid skrive flere artikler eller blogginnlegg, men sier at det igjen er et valg, og at hun 

har gjort et valg om at det skal hun ikke.  

  

“For jeg har vært der hvor man tenker, sov nå barn, fordi jeg er nødt til å skrive den her artikkel ferdig 

til i morgen, fordi det sitter en redaksjon som kanskje skal utgi et blad og venter på min artikkel” 

(Vedlegg 4, s. 4). 

  

Elisabeth var en av informantene som sa at hun ikke tenkte så ofte tenkte på arbeidet utenom 

arbeidstiden.  
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“Nei, ofte blir feil og si. Jeg kan godt ha det sånn at hvis vi har det veldig travelt kan det være vanskelig 

å slippe” (Vedlegg 3, s. 4). 

  

Elisabeth opplever det som vanskeligere å legge arbeidet fra seg der hvor hun arbeider nå, 

kontra der hvor hun arbeidet tidligere, fordi hun kun har en fem minutters lang sykkeltur 

hjem. Der hvor hun arbeidet tidligere måtte hun sykle 13 km frem og tilbake. Hun følte at den 

lange sykkelturen ga henne luft i forhold til de utfordringene som hadde oppstått i løpet av 

dagen, og fikk dermed lagt de fra seg før hun kom hjem. Som Kristensen (2011) hevder, gjør 

noen det for eksempel til en daglig praksis å tømme hodet mentalt for arbeid når de er på vei 

hjem fra jobb (Kristensen, 2011, s. 37). Nå opplever hun at det er vanskeligere å få lagt 

arbeidet fra seg når hun kommer hjem fordi sykkelturen er så kort. 

  

“Noen ganger kan jeg bare komme hjem, og nærmest roper til barnene, og hvor de oppfatter meg som sur 

og sier “Gud hvor du er sur mor!”, og da blir jeg nødt til å ta meg litt sammen. Fordi det er jeg jo 

slettes ikke, jeg har det bare travelt inne i hodet” (Vedlegg 3, s. 4). 

  

En annen ting vi bet oss merke i, er at Elisabeth sier at hun noen ganger kan komme i tanke 

om en arbeidsoppgave som hun må huske på og gjøre neste dag. Hun skriver da dette ned på 

enten mobilen eller i notatboken sin. Hun sier også at hun kan finne på å sjekke mail om 

kvelden og i helger, gjerne flere ganger, dersom det kommer inn noe, men det er ikke alltid 

hun velger å svare.  

  

“..så føler jeg en ro når jeg gjør det, fordi det er noe med å møte inn mandagsmorgen, og ikke ved hva 

som er skjedd. Det er ofte noen store ting slik som strømnedbrud...Slike ting er det godt å vite når jeg 

møter inn på arbeidet mandagsmorgen. Jeg har på den måte ro med å sjekke mail. Jeg vet at jeg føler 

meg litt på forkant på denne måten” (Vedlegg 3, s. 3). 

  

Til tross for dette, hevder Elisabeth likevel at hun ikke tenker på arbeidet utenom 

arbeidstiden. At hun velger å sjekke mails eller kommer i tanke om en arbeidsoppgave som 

hun må huske å gjøre, er jo et resultat av at hun tenker på arbeidet. Som Kristensen (2011) 

hevder er ikke den immaterielle arbeidsprosessen adskilt fra resten av medarbeiderens liv på 

samme måten som vi kjenner fra de fysiske arbeidsprosesser (Kristensen, 2011, s.37).  
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Både Signe og Elisabeth er på noen dager, påvirket av det Offer (2014) kaller negativ arbeid-

til-familie spillover, og blir gjerne oppfattet som sure av barnene når de kommer hjem, fordi 

de er stresset av arbeidsmessige årsaker. Ifølge Offer (2014) kan en mental arbeid-til-familie 

spillover, ha negative konsekvenser for familien dersom personen ikke klarer å skifte 

tankesettet fra et arbeidsrelatert tankesett til et familierelatert tankesett. Signe og Elisabeth 

klarer på noen dager ikke å legge fra seg arbeidet mentalt før de er kommet hjem, som fører til 

noen negative konsekvenser for familien, i form av at barna oppfatter dem som å være i dårlig 

humør.  

  

Marie, som arbeider som fysioterapeut opplever også å tenke på arbeidet utenom 

arbeidstiden, men sier at hun ikke opplever dette som noe negativt.  

  

“Jeg kan godt tenke på det. Nå jobber jeg jo med mennesker, og mennesker som har det tøft og vanskelig 

på mange måter, så arbeidet er ofte i mine tanker. Jeg tenker ofte gjennom det som har skjedd i løpet av 

en dag, men mer på en positiv måte vil jeg si” (Vedlegg 6, s. 4). 

  

Hun har tidligere arbeidet som psykolog, og sier at hun tok med seg jobben hjem på en annen 

måte den gang.  

  

“Når du arbeider med mennesker som er veldig veldig syke, bærer du ansvaret med deg kan du si. Du 

har gjerne en samtale med en som er selvmordstruet og du tenker konstant på om vedkommende vil klare 

seg til neste dag” (Vedlegg 6, s. 4).  

  

På dette tidspunktet hvor Marie arbeidet som psykolog, hadde hun det selv svært tøft på 

hjemmefronten, og opplevde det da som ekstra tøft å høre på andres problemer. Hun hadde 

på dette tidspunktet var hun ikke tilfreds med sin work-life balance, fordi hun følte at hun 

konstant var på arbeid. Enten laget hun middag, vasket huset, badet barna eller var på det 

lønnede arbeidet. Det var aldri tid til å slappe av. Vel og merke, er Marie alenemor til hennes 

to døtre, så hun har alltid måttet stå for den økonomisk inntekt selv. Noe som har gjort at hun 

ikke har hatt mulighet for å redusere sin stillingsprosent for å få ro på hverdagen.  

  

“Alt føltes bare utmattende, og om å overleve. Selv om jeg kun arbeidet de 37 timer, føltes det som om 

jeg var på jobb hele tiden” (Vedlegg 6, s. 7). 
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På dette tidspunktet kan vi si at Marie både var påvirket av en negativ arbeid-til-familie 

spillover og en negativ familie-til-arbeid spillover. Hun opplevede en negativ arbeid-til-familie 

spillover fordi hun opplevde det som vanskelig å få tingene gjort hjemme, fordi arbeidet hadde 

gjort henne så trett. På samme tid, opplevde hun også en negativ familie-til-arbeid spillover, 

fordi hennes familieliv alltid lå i bakhode når hun løste sine arbeidsoppgaver. På denne tiden 

befant Marie seg i en tidsklemme, hvor hun hadde problemer med å balansere tid til jobb og 

familie (Ellingsæter, 2005, s. 298).  

  

En annen som også kan sies å være påvirket av en familie-til-arbeid spillover, er Tove.  

Hun sier at: 

 

“Hvis barna har det dårlig, eller du er inne i en dårlig periode med familien, eller har utfordringer på 

den fronten, så påvirker det jo deg i jobben” (Vedlegg 8, s. 8).  

 

Offer (2014) hevder at arbeid-til-familie spillover og familie-til-arbeid spillover både er 

forbundet med utfall som fører til økt stress og depresjon. Dette gir ikke Tove uttrykk for at 

hun opplever.  

 

5.2.2 Affektiv tenking eller problemløsende tenking 

Ifølge en rekke studier er det ikke bra å tenke på arbeidet på fritiden. Å glemme jobben på 

fritiden er noe som lønner seg for alle parter ble det hevdet i et studie gjort i 2012 (Nordahl, 

2012). Dette skal føre til at ansatte blir mindre stresset og mer fornøyd med livet, noe som 

igjen kan føre til økt prestasjoner på jobb (Nordahl, 2012). Tove og Tanja er blant 

informantene som tenker ofte på arbeidet utenom arbeidstiden. Tove sier at det er utenom 

arbeidstiden hun finner løsninger.  

  

“Når jeg er ute og går tur, enten på kvelden etter arbeidet, eller på fredagen når jeg har fri, er da jeg 

finner løsningene på problemstillingene. Det er det beste å gjøre. For da er du alene med hode ditt, helt 

klar og ute i frisk luft” (Vedlegg 8, s. 5). 
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Tanja sier at det er på grunn av at hun arbeider med mennesker, at hun tenker på arbeidet 

utenom arbeidstiden.  

  

“Ja, jeg vil si jeg ofte tenker på arbeidet utenom arbeidstiden, fordi vi driver jo med saker som vi skal 

løse for folk, så jeg sitter jo og funderer på det når jeg er hjemme. Så jeg har det alltid i hodet” 

(Vedlegg 9, s. 4). 

  

I og med at produksjonen sitter inne i hodet på medarbeiderne, kan de hele tiden være i gang 

med å tenke og utvikle konsepter og ideer (Kristensen, 2011, s. 36). Medarbeiderne har 

mulighet for å løse arbeidsoppgavene i alle mulige sammenhenger. Når de dusjer, steller i 

hagen, eller mens de går tur, slik som Tove gjør. Både Tove og Tanja er svært engasjert i 

arbeidet sitt, og sier at det henger sammen med at de tenker mye på arbeidet utenom 

arbeidstiden. Dette stemmer overens med at arbeidet alltid mentalt er tilstede i hode på 

medarbeideren, noe som kan føre til at medarbeiderne i høyere grad er psykisk bundet til 

arbeidet (Kristensen, 2011, s. 37). At både Tove og Tanja bruker fritiden sin til å tenke på 

arbeidsrelaterte problemer stemmer overens med det Firoozabadi et al. (2016) kaller 

problemløsende tenking. De tenker altså på et arbeidsrelatert problem utenom arbeidstiden, 

for å prøve å finne løsninger (Firoozabadi et al., 2016, s. 278). Offer (2014) hevder også at 

dersom mødre er engasjert i mentalt arbeid, kan dette føre til stress og opplevelsen av en 

følelsesmessig byrde. Både Tove og Tanja gir uttrykk for at de opplever dette som noe positivt 

i stedet for noe negativt. Problemløsende tenking er heller ikke skadelig på samme måte som 

den affektive tenkingen, som i større grad fører til utmattelse (Firoozabadi et al., 2016, s. 278). 

Som Tove også gir uttrykk for, er det utenom arbeidstiden hun finner de beste løsningene. 

Som Firoozabadi et al. (2016) sier, er problemløsende tenking ikke like skadelig som affektiv 

tenking fordi medarbeideren tror at de kan håndtere situasjonen, og derfor oppleves det som 

noe positivt.  

  

Marie, kan på den andre siden sies å være preget av den andre typen arbeidsrelatert tekning, 

affektiv tenking. Denne typen tenking knytter seg til de følelsesmessige sidene ved arbeidet. 

Hun hevder at det er fordi hun arbeider med mennesker som har det tøft og vanskelig på 

mange måter, at hun tenker på arbeidet utenom arbeidstiden. Men som hun selv sier, 

opplever hun det ikke som noe negativt: 
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“Det er helt klart i mine tanker...Men mer på en positiv måte vil jeg si enn en dårlig måte” (Vedlegg 

6, s. 4). 

  

At Marie tenker på at pasientene har det vondt, eller bekymrer seg for at noe kan skje med 

dem i løpet av natten, når hun ikke er der, kan ifølge Firoozabadi et al. (2016) fører til 

utmattelse og stress i det lange løp. Den affektive tenkningen kan bli assosiert med negative 

utfall fordi medarbeideren ikke tror at de kan håndtere situasjonen, og at situasjonen kan lede 

til negative resultater.  

 

5.2.3 Delkonklusjon 2 

 Som flere av informantene gir uttrykk for så oppleves balansen mellom familie- og arbeidsliv 

som god, men at de blir påvirket av hvordan det går på hjemmefronten i alle sammenhenger. 

På samme måte erfarer de også at dersom de opplever noen utfordringer på arbeidet, blir 

disse med hjem, og påvirker dem følelsesmessig. Som Kristensen (2011) skriver så kjemper 

arbeidet og familielivet om de samme begrensede ressurser hos oss. Forholdet mellom familie 

og arbeid skal avveies. Det skal helst være likevekt, så hvis balansen tipper over mot arbeidet, 

er det viktig å få flyttet over noen av livets lodder over i familiens skål (Kristensen, 2011, s. 

100). Informantenes work-life balance er på den ene siden styrt av hvordan de har det på 

arbeidet, og omvendt, hvordan de har det på hjemmefronten. Det trenger ikke nødvendigvis å 

kun være negativt å tenke på arbeidet utenom arbeidstiden. Arbeidsrelatert problemløsende 

tenking oppleves som noe positivt, og spesielt av Tove, som sier at det er når hun er ute og går 

tur hun finner løsninger. I motsetning til hva Offer (2014) kom frem til i sitt studie, om at 

negativ arbeid-til-familie spillover er mer utbredt enn familie-til-arbeid spillover, er det blant 

våre informanter mer vanlig, at familiesaker hindrer dem eller påvirker dem i å ha full 

konsentrasjon på arbeidsoppgaver. Som foregående analyse viser, kan det å tenke på arbeidet 

utenom arbeidstiden by på noen utfordringer i forhold til work-life balance. I andre tilfeller 

kan det være med til å skape en god work-life balance.  
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6 
Teori og Analyse 3 

 
 

6.1 Teori  
	
Nedenstående avsnitt vil presentere litteratur, teorier og begreper til bruk i analysen av 

problemstillingens underspørsmål tre: Hvordan opplever mødre at deres roller i arbeidslivet og familielivet 

flyter sammen, og hvilke konsekvenser har dette for deres work-life balance? 

Rolleteori og begrepene rollekonflikt og rolleoverbelastning, vil i analysen brukes med hensikt på 

å avgjøre hvorvidt informantene opplever at deres rolle i familie- og arbeidslivet står overfor 

motstridende krav, at de vanskelig lar seg forene eller er utydelige, samt hvordan dette påvirker 

hvordan informantene opplever sin work-life balance. 

 

6.1.1 Roller  

Det grenseløse arbeidslivet har skapt en situasjon hvor det kan være vanskelig for mennesker å 

skille mellom seg selv som menneske og som medarbeider (Kristensen, 2011, s. 10). Som vi vet 

inngår mennesker i forskjellige grupper, som arbeidsgruppen, familiegruppen, vennegruppen 

o.l.  I løpet av en dag går en person eksempelvis fra å være mor, til kollega, til venninne, til sjef 

osv. Mennesker går inn og ut av ulike roller flere ganger i løpet av en dag, og noen roller 

opptrer også på samme tid. Til enhver rolle er det også knyttet et sett forventninger, både med 

hensyn til det rent arbeidsmessige, hva som skal gjøres og hva som ikke skal gjøres. Disse 

kravene og forventningene får ofte karakter av normer som den enkelte ikke ustraffet kan sette 

seg ut over. En rolle kan derfor defineres som:  
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“Den atferd som er et særkjenne for og som forventes av den som inntar en bestemt posisjon innenfor en 

gruppe” (Bjørvik, 1982, s. 170).  

  

Individets atferd kan forklares ut fra ytre krefter slik som forventninger, regler, normer og 

andre krav. Menneskets atferd kan dermed ses på som et forsøk på å oppfylle disse ulike 

forventningene for hver rolle (Bjørvik 1982, s. 169). Den grunnleggende modell for studium av 

menneskelig atferd ut fra denne typen av teorier kan fremstilles slik:  

 

 

Figur 6.1: Grunnleggende modell for atferd ut fra rolleteori 
 

 

Modellen fremstiller hvordan mennesker er utsatt for en rekke forventninger, normer og krav 

som utgjør et sosialt uttrykk på individet. Individets atferd kan slik sees på som et forsøk på å 

oppfylle disse forventningene.  

 

Det finnes mange måter å inndele de ulike rollene på. Et viktig skille er mellom de roller som 

er tilskrevet og roller som er oppnådd.  En tilskrevet rolle får mennesket automatisk ved fødselen, 

eller ved å oppnå en viss alder. Et eksempel på en tilskreven rolle er kjønnsroller. Oppnådde 

roller er slike som individet på en eller annen måte har ervervet seg, for eksempel ved praktisk 

erfaring eller utdannelse (Bjørvik, 1982, s. 170). Roller kan også kategoriseres på andre måter. 

Noen kan være affektiv-nøytrale, hvor en ikke skal la seg lede av følelser, verken i forhold til sine 

kolleger eller i relasjon til organisasjonens klienter. Andre roller kan være jeg-orienterte, hvor en 
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bare tenker på egen vinning, mens andre roller kan være kollektivt orienterte, hvor en skal hjelpe 

eller bistå andre mennesker ved vanskeligheter. Roller kan også være universelle i den forstand 

at de handlinger som er en konsekvens av rollen skal være “lik” uansett hvem du har med å 

gjøre. Roller kan også være spesifikke, slik som en sterkt spesialisert jobb. Andre roller kan være 

svært diffuse, ved at det nærmest er ubegrensede og svært uspesifikke krav som stilles. Et 

eksempel kan være morsrollen (Bjørvik 1982, s.173-175). Et annet skille synes å være mellom 

foreskrevet rolle og subjektiv rolle. Den foreskrevne rolle omfatter alle de forventninger som 

rollesenderen faktisk har til individet, mens den subjektive rolle går på forventningene slik 

individet oppfatter dem. Det kan være store uoverensstemmelser mellom de forventninger “de 

andre” har overfor individet, og den subjektive oppfatning individet har av disse 

forventningene. Når det oppstår uoverensstemmelser mellom de forventningene andre har, og 

de subjektive forventningene individet selv har, oppstår det en rollekonflikt (Bjørvik 1982, s. 

175). 

 

6.1.2 Rollekonflikt og rolleoverbelastning  

Det er vanskelig å gi en definisjon av begrepet rollekonflikt som dekker alle typer. Noe forenklet 

er rollekonflikt en konflikt som oppstår når individet føler seg utsatt for rolleforventninger som 

på en eller annen måte oppfattes som å være i konflikt med hverandre (Bjørvik, 1982, s. 175). 

Poenget er at individet ikke klarer å oppfylle de krav som stilles til dem. En slik manglende 

evne kan skyldes flere forhold: At vedkommende ikke egner seg for stillingen, at opplæringen 

og videreutviklingen er forsømt - enten av individet selv, virksomheten eller begge parter, eller 

personlige vanskeligheter av ulike slag. Et individs rollekompetanse må ikke kun vurderes ut 

fra faglige kriterier. Bjørvik (1982) hevder at de menneskelige kvalifikasjonene også spiller en 

stor rolle (Bjørvik, 1982, s. 175). Kaufmann & Kaufmann (2003) skiller mellom fire typer 

rollekonflikter: Intrasender-rollekonflikt, intersender-rollekonflikt, inter-rollekonflikt og personrolle-

konflikt (Kafumann & Kaufmann, 2003, s. 299). 

  

Når noen sender to motstridende budskap til en rolleinnehaver som kan utgjøre en stor 

belastning for den enkelte, kalles dette intrasender-rollekonflikt. Slike konflikter oppstår ofte med 

dobbelkommunikasjon. Eksempel på dette er når noe uttrykkes verbalt, men det motsatte vises 

gjennom kroppsspråk. Det er her rollesenderen som må ta skylden for at det oppstår en 

rollekonflikt (Kaufmann & Kaufmann, 2003, s. 299).  
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Et individ i en gitt rolle er som oftest utsatt for rolleforventninger fra flere rollesendere. 

Dersom en eller flere personer setter motstridende forventninger til en rolleinnehaver snakker 

vi om en intersender-rollekonflikt. Dette en konflikt som ofte oppstår i arbeidslivet, da gjerne 

lederen forventer noe og kunden forventer noe annet. Konsekvensene kan bli at en det 

oppstår en følelse av utilstrekkelighet, både overfor lederen og kunden (Kaufmann & 

Kaufmann, 2003, s. 300). 

  

Inter-rollekonflikt finner sted to når to motstridende krav fra ulike roller en person innehar 

havner i konflikt. Mange har mer enn en rolle å utfylle. Det kan lett oppstå konflikt, når du på 

én gang skal utfylle rollen som mor, husmor, ektefelle og arbeidende. “Som mor vil man ofte 

oppleve en inter-rollekonflikt, når man både skal være mor, passe sitt arbeide, passe sin syke gamle mor og øvrig 

kanskje også skal ivareta forskjellige verv og roller i private organisasjoner på fritiden” (Kaufmann og 

Kaufmann, 2003, s. 300). I artikkelen “Integration of Home and Nonhome Roles: Women´s conflict and 

coping behavior” av Beutell & Greenhaus (1983) påpeker forfatterne at press fra arbeid eller 

familie kan være med til å øke en slik konflikt (Greenhaus & Beutell, 1983, s. 45). 

  

Den fjerde typen rollekonflikt, personrolle-konflikt, oppstår, når det personlige verdigrunnlag og 

de personlige holdninger er uforenlige med de forventninger, som mennesker skal leve opp til 

på arbeidet (Kaufmann & Kaufmann, 2003, s. 300).  

 

Rolleoverbelastning er et begrep som henger sammen med stress, dvs. at kravene og 

forventningene til en person overstiger personens evne til å utfylle rollen. Det kan for eksempel 

være fordi rollen er tvetydig, slik at personen blir overbelastet og stresset, i forhold til hva 

han/hun skal gjøre for å utfylle rollen. Dette kan skje dersom personen har for mange roller 

og ivareta (Kaufmann & Kaufmann, 2003, s. 300). Dette kan så føre til at ingen av rollene blir 

utført på en ordentlig måte.  

 

6.1.3 Krysspress 

Klaus Majgaard (2012) bruker begrepet krysspress for å forklare en situasjon hvor ledere er 

konfrontert med motstridende krav, som alle er legitime og forpliktende, men som også er 

innbyrdes konkurrerende og ikke vil kunne realiseres fullstendig på samme tid (Majgaard, 

2012, s. 167). Han skriver at krysspress under alle omstendigheter er ladet med spenning, uro 
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og potensiell angst. Mål er i konkurranse og grensene for det rasjonelle valg er i oppbrudd. 

Det kan være i en liten skala i de hverdagslige valg, eller det kan være en dramatisk krise 

(Majgaard, 2012, s. 169).  

  

Majgaard appliserer begrepet krysspress til ledere, med henblikk på å forklare en situasjon 

hvor de skal velge mellom to motstridende forhold (Majgaard, 2012, s. 167). Vi vil i denne 

oppgaven bruke begrepet for å forklare en situasjon hvor mødre er konfrontert med 

konkurrerende krav fra henholdsvis arbeidsliv og familieliv. De vil gjerne imøtekomme 

kravene fra begge sider, men de er motstridende og kan ikke realiseres samtidig. 

  

Mennesker som opplever krysspress vil søke en strategi til å avspenne motsetningen i 

krysspresset og sette det i struktur (Majgaard, 2012, s. 169). Når det blir sagt krysspress blir det 

også ofte sagt balanse. De motstridende hensyn, funksjoner og logikker blir mindre 

urovekkende, så snart det er henvist til at det er snakk om en balansegang. Det er ikke snakk 

om enten-eller, men heller både-og. Kan de motstridende hensyn balanseres? Problemet er at 

balanseringer kan kanskje skisse en formell ramme hvor vi kan snakke om motstridende 

hensyn, men de får ikke motsetningene til å forsvinne. 

  

6.1.4 Frontstage, backstage, outside / Professional, personlig, privat 

Sløk (2014) skiller mellom begrepene frontstage, backstage og outside for å forklare hvordan roller 

utspilles forskjellig. Hun skriver at mennesker er frontstage og utfører arbeidsrollen 

profesjonelt når de er på arbeidet, men at de også er backstage ved at de bringer noe av det 

personlige med på jobb (Sløk, 2014, 45). Vi vil i analysen av underspørsmål 3, bruke disse 

begrepene for å si noe om hvordan informantene utspiller sine respektive roller på 

arbeidsplassen og hjemme, og de vil derfor forklares nærmere i nedenstående. 
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Frontstage Det profesjonelle (ens arbeidsrolle) 

Backstage Det personlige, hvor individet verken 

er helt seg selv eller kun på arbeid: 

personaen 

Outside Privatsonen, som kun de færreste 

kommer inn i 

Figur 6.2: Frontstage, backstage og outside 
 

Ovenstående figur viser tre ulike rolleutførelser. Når mennesket er på arbeid (on stage), inntar 

det en rolle, som det hører en bestemt maske til (Sløk, 2014, s. 45). Når det er hjemme 

(outside), er det privat, hvilket gjenkjennes i den romerske embetsmanns rolleforståelse. På 

latin betyr privat å være fri fra andres blikk. Fra den romerske verden har vi begrepet persona. En 

persona var i den romerske scene en rolle, som skuespilleren spilte, for eksempel en glad fisker. 

Personaen er på denne måten en rolle mennesker tar på i forhold til arbeidet sitt. Personaen 

ble også brukt om den romerske embetsmann. Det var en rolle som han hadde på sitt arbeid, 

og hjemme var han privatum eller fri for masken (Sløk, 2014, s. 45). Sløk (2014) bruker begrepet 

det personlige for å definere det som er filteret mellom det profesjonelle og det private. Det er 

mulig å være personlig på jobb, men ikke privat. Du forteller ikke alt ved kantinebordet om 

hvordan du har det, enten fordi noen private ting kan være irrelevante eller kanskje omvendt, 

skadelig for dine arbeidsrelasjoner (Sløk, 2014, s. 45).  

  

Det personlige er dermed en form for filter, og det er det som transformerer det private og 

følelsesmessige om til det som kan sies å ha en profesjonell relevans. De tre distinksjoner (figur 

6.2) er anvendbare som analytiske redskaper. De gir mening fordi det forventes at vi agerer 

forskjellig avhengig av den sosiale setting vi er i.  

  

Goffman (1959) brukte begrepene backstage og outside for å definere det sted, hvor publikum 

ikke er, men hvor de ansatte kan være litt personlige med hverandre, uten å være privat 

(Goffman, 1959 i Sløk, 2014, s. 46). Når ledere er med backstage, må medarbeiderne ta en 
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annen maske på. De skal ha en backstage-persona, eller en sosial maske, klar (Sløk, 2014, s. 

46). 

 

I det moderne arbeidsliv, er selvet tenkt som et relevant ledelsesobjekt. Lederen skal lede på, 

hva vi virkelig føler. Det betyr ikke at vi er oss selv på arbeidet, men heller at vi må presentere 

et sosialt akseptabelt selv, en persona, som Sløk (2014) kaller det personlige med på arbeid. Et 

personlig selv som på den ene siden ivaretar det profesjonelle, altså oppgaven, som er 

uavhengig av hvem som tar det, og så det at det nå faktisk er meg som har fått denne oppgaven 

(Sløk, 2014, s. 46). Det er relevant å spørre seg selv på hvilken måte en kan bringe seg selv, og 

det som dypest sett oppfatter som seg selv (det private) i anvendelse på en relevant måte.  

 

6.1.5 Altinkluderende subjektivitet 

I denne sammenhengen blir det relevant å trekke inn Kristensens (2011) sjette dimensjon i det 

grenseløse arbeidsliv, altinkluderende subjektivitet. Denne teori relaterer seg til ovenstående på den 

måte at den handler om at medarbeidere skal ta seg selv med, og bruke hele seg selv på arbeid 

(Kristensen, 2011, s. 40). Mange har i dag et arbeid, hvor det ikke er nok bare å løse de 

oppgaver, som arbeidsgiveren gir. De skal også kontinuerlig arbeide med seg selv. Både i 

forhold til å utvikle nye faglige kompetanser, men også i forhold til å utvikle deres 

subjektivitet, forstått som følelser, holdninger, overbevisninger og lyster, for å kunne 

honoerere de forventninger og krav, som de møter på arbeidsplassen (Kristensen, 2011, s. 40). 

Medarbeidernes subjektivitet blir essensiell for virksomhetens potensiale til å kunne omstille 

seg og dermed tjene penger på lengre sikt. Det er hele tiden et krav om, at medarbeideren skal 

være personlig og autentisk (Fleming og Sturdy, 2007 i Kristensen, 2011, s. 43). Konsekvensen 

for medarbeidere av denne form for organisering og ledelse av arbeidet er, at det blir 

vanskeligere for dem å skille mellom dem selv som mennesker og som medarbeidere. 

 

6.2 Analyse  
 

I følgende analyse, vil vi presentere og analysere empiri som knytter seg til problemstillingens 

tredje underspørsmål: Hvordan opplever mødre at deres roller i arbeidslivet og familielivet flyter sammen, og 

hvilke konsekvenser har dette for deres work-life balance? For å besvare dette underspørsmål vil vi med 

det første undersøke hvorvidt informantenes roller i arbeidslivet og familielivet flyter sammen, 
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hvordan de skiller mellom dem og hvordan dette påvirker deres work-life balance. Videre vil 

vi undersøke på hvilke måter informantene er personlige på arbeidet, og på hvilke måter dette 

påvirker hvordan de opplever balansen mellom familie- og arbeidsliv. Til slutt vil vi se 

empirien i sammenheng med teori om rollekonflikt og krysspress, og analysere hvorvidt og 

hvordan informantene er påvirket av dette. 

 

6.2.1 Role-blurring 

Alle informantene har en rolle i arbeidslivet, om det så er rekrutteringskonsulent, 

kommunikasjonskonsulent, personalkoordinator, jurist, mellomleder eller fysioterapeut. De er 

også alle mødre. De går ut og inn av disse rollene flere ganger i løpet av en dag, og rollene kan 

også opptre samtidig som Bjørvik (1982) skriver. 

 

Linda påpeker at hun alltid er mor, og at det er en rolle hun sjeldent trer ut av:  

  

            “Det å være mor er noe jeg alltid er, selv om jeg er på arbeidet” (Vedlegg 7, s. 5). 

  

Det er flere av informantene som uttaler at de har bruk for begge rollene i sitt liv: 

             

“Jeg har bruk for å være noe mer enn bare mor. Det er jo en identitet av meg å være sykepleier” 

(Vedlegg 3, s. 5) 

  

“Begge roller betyr veldig mye for meg. Jeg ville ikke holde ut å være kun mor for eksempel…Jeg har 

bruk for begge rollene, og de betyr hver især mye for meg” (Vedlegg 6, s. 7) 

  

“For meg betyr det å arbeide svært mye, og det har jeg behov for og er med å definere meg som person. 

Det er noe som gir meg energi, å arbeide. Samtidig har jeg også behov for å være en god mor, og det at 

fleksibilitet gjør at jeg kan levere et godt stykke arbeid, og samtidig være en god mor” (Vedlegg 1, s. 

4). 

  

Det ville ikke være snakk om work-life balance, dersom informantene ikke hadde begge roller, 

og det ser også ut til at begge rollene er like viktige for at balansen skal oppleves som god. 
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Kristensen (2011) skriver at det grenseløse arbeidsliv bryter ned skillet mellom medarbeidernes 

arbeidsliv og annet liv, hvor det hele flyter sammen, og som Malin sier: 

  

“Mitt privatliv har alltid flytt inn i mitt arbeid” (Vedlegg 2, s. 7).  

  

Flere av informantene har metoder for å skille mellom sin rolle i arbeidslivet og sin rolle som 

mor, som de bruker for å opprettholde en god balanse. Elisabeth har for eksempel valgt å ikke 

ha bilder av barna sine hengende på arbeidsplassen, i tillegg til at hun ikke lar kollegaer ringe 

henne når hun har fri. Hun vil heller ikke at barna skal ringe når hun er på arbeid (Vedlegg 3, 

s. 7). Elisabeth sier at dette hjelper henne å holde rollene adskilt og skape en god work-life 

balance. I spørsmål om hvilke faktorer som bidrar til at hun opplever at hun har en god 

balanse, svarer Elisabeth: 

 

“Jeg tror hvertfall det å holde ting adskilt er en av tingene” (Vedlegg 3, s. 7). 

  

Tanja har andre metoder for å skille mellom rollene. Hun uttrykker at i og med at 

rolleutførelsen er forskjellig i de to roller, blir det også lettere å skille mellom rollene. Hun sier: 

 

“Når jeg er på jobb så er jeg på jobb og fokuserer på arbeidsoppgaver og det jeg gjør, det er så annerledes 

å sitte og behandle saker med voksne folk og det å være mor på ettermiddagen. Da legger jeg jo det vekk 

og behandler de på en annen måte” (Vedlegg 9, s. 6). 

  

Linda, på den andre siden, har vanskeligere med å skille mellom rollene og forklarer i denne 

sammenhengen: 

  

“Har vi en stor konflikt hjemme, eller hvis hun (datteren) er syk, så er det jo noe jeg bærer med meg og 

omvendt, hvis det er noe på arbeidet så bærer jeg det jo også med meg hjem. Så det er ikke sånn at det er 

skille mellom det ene og det andre” (Vedlegg 7, s. 5). 

  

Ifølge Offer (2014) krever det moderne samfunn at foreldre utøver arbeidsrelaterte oppgaver 

hjemme. Dette er også noe som det grenseløse arbeidsliv åpner opp for. Som tidligere analyse 

viser, er dette noe som informantene også gjør. Både i form av fysisk eller mentalt arbeid. 

Linda er en av informantene som i størst grad tar arbeidet med hjem, for å arbeide om 
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kvelden. Konsekvensene av dette kan være at hun opplever det Offer (2014) kaller for role-

blurring, hvor medarbeiderne er fysisk tilstede i en rolle, men psykisk tilstede i en annen. Det 

betyr det at når Linda arbeider hjemmefra er hun psykisk i arbeidsrollen, men fysisk er hun 

hjemme og i roller som kjæreste og mor. Det kan også være derfor hun i større grad opplever 

det som vanskelig å skille mellom de respektive roller. 

  

Som tidligere analyse viser, opplever informantene også role-blurring i form av at de tenker på 

arbeidsrelaterte tanker når de er hjemme, og familierelaterte tanker når de er på arbeid. De er 

dermed psykisk plassert i en rolle og fysisk plassert i en annen. Dette har, som vi tidligere har 

sett, ikke store konsekvenser for informantene, men det kan være en faktor som bidrar til at 

rollene i større grad flyter sammen. For eksempel for Elisabeth, som noen ganger får høre at 

hun er sur når hun kommer hjem fra arbeidet, fordi hun ikke har klart å la arbeidsrollen bli 

igjen på arbeidet, men tar den med hjem så den flyter inn i rollen som mor. 

 

Vi har tidligere sett at informantene i liten grad tillater arbeidet å flyte inn i familielivet, de 

fleste arbeider lite eller ingenting hjemmefra, og bruker heller ikke mye tid på å sjekke mails. 

Dette hjelper dem å holde rollene adskilt og kan bidra til at de også i mindre grad opplever at 

rollene flyter sammen, og at det ikke oppstår role-blurring. Som vi har sett er informantene i 

større grad preget av familie-til-arbeid spillover, hvor det heller er morsrollen som er med på 

arbeidet, fremfor at arbeidsrollen er hjem. Utfordringen her er at det noen ganger blir 

vanskelig for dem å ha full konsentrasjon på arbeidsoppgaver, og dermed utføre arbeidsrollen 

fullt ut. 

  

Det er flere faktorer som fører til at informantene opplever at deres roller i arbeidslivet og 

familielivet flyter sammen, men det er noe de færreste av dem opplever som utfordrende. Det 

er både fordi de har noen redskaper de bruker for å holde det atskilt, og fordi de i liten grad 

gir arbeidet plass i hjemmet. Dette kan bidra til at arbeidslivet og familielivet ikke havner i 

ubalanse. Unntaket er Linda, som opplever det som vanskelig å skille mellom rollene og 

balansere familie- og arbeidsliv. Det ser derfor ut til at det er en sammenheng mellom 

hvorvidt informantene klarer å holde rollene adskilt og hvorvidt de opplever balansen som 

god. Som videre analyse vil vise, er det også andre forhold som kan gjøre det vanskelig for 

informantene å skille mellom sin rolle i arbeidslivet og sin rolle som mor. 
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6.2.2 Om å være personlig på arbeidet 

Informantene er frontstage når de er på arbeid fordi de har en bestemt måte å utføre 

arbeidsrollen på, en profesjonell måte, som skiller seg fra utførelsen av andre roller. Når de er 

hjemme er de backstage eller i privatsonen, som er en sone de færreste slippes inn i. Signe sier 

blant annet at hun påtar seg en annen rolle når hun kommer hjem, hvor hun skal “holde styr på 

flere baller” (Vedlegg 4, s. 7). Mona uttaler at hun er en ledertype på jobb, men ikke hjemme 

(Vedlegg 5, s. 7). Linda sier: “Når jeg er på arbeidet så skal jeg jo være profesjonell” (Vedlegg 7, s. 6). 

Ifølge Sløk (2014) er mennesker også personlige på jobb, hvor de så er backstage fremfor 

frontstage. De er personlige på en måte hvor de transformerer det private og følelsesmessige 

om til det som kan sies å ha en profesjonell relevans. 

 

I tillegg til å være profesjonelle og frontstage på arbeidet, er informantene også personlige og 

backstage, på den måten som Sløk (2014) beskriver. Forskjellige uttalelser fra informantene 

antyder at de er personlige på arbeidet, gjennom å ha ikke-arbeidsrelaterte samtaler: 

  

“Det er jo ikke fordi de jeg arbeider med ikke vet at jeg har tre barn, for det vet de godt. Og jeg kan også 

komme på å fortelle noe om det” (Vedlegg 3, s. 7) 

 

“Samtidig er det (arbeidsplassen) også et sted hvor man har det godt med hverandre og ler mye og hvor 

vi både kjenner hverandre i en arbeidsmessig sammenheng, men også privat. Vi spør inn til hverandres 

barn og kjærester og hva det ellers er” (Vedlegg 4, s. 3) 

  

“Det er rom for å være useriøs og ikke bare jobb” (Vedlegg 5, s. 3) 

 

Ikke-arbeidsrelaterte samtaler, hvor kollegaer får være med backstage, åpner opp for at 

informantene kan la familielivet flyte inn i arbeidslivet. Linda, er den informanten som i lavest 

grad er personlig og backstage i sin jobb. Dette fordi virksomheten hun arbeidet i, hadde en 

lukket kultur. Hun sier: “Det var meget pent og ordentlig. Det var meget stille” (Vedlegg 7, s. 2). Det 

kan allikevel ikke utelukkes at det ble snakket om familie eller andre ikke-arbeidsrelaterte ting 

på arbeidsplassen, men kanskje i mindre grad enn hos de andre informantene hvor kulturen 

er mer åpen.  
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Ifølge Sløk (2014) er selvet tenkt som et relevant ledelsesobjekt. Det personlige er 

arbeidsrelevant som en filtrert utgave av det private. Malin underbygger dette ved å si at: 

“Jeg tror det er viktig for riktig mange ledere i virksomheten at man kjenner medarbeideren personlig” (Vedlegg 

2, s. 7). Dette kan også knyttes til en av Kristensens (2011) dimensjoner i det grenseløse 

arbeidsliv, altinkluderende subjektivitet, hvor medarbeiderne skal utvikle deres subjektivitet og 

ta seg selv med på arbeid for å kunne bruke seg selv i arbeidet for å skape verdi for 

virksomheten. Ved at medarbeiderne skal være personlige på arbeidet, og hvor selvet er tenkt 

som et relevant ledelsesobjekt, oppstår det en grenseløshet hvor det kan være vanskelig å skille 

mellom medarbeider og menneske. Som analyse del én viser, er det flere av informantene som 

ser arbeidet som en del av seg selv, og det er også noen av dem som identifiserer seg med det. 

Det kan dermed bli vanskeligere for dem å adskille seg selv fra sin arbeidsidentitet. 

 

6.2.3 Rollekonflikt og krysspress 

Dersom informantene opplever at rolleforventningene som knytter seg til morsrollen og 

arbeidsrollen er i konflikt med hverandre, vil de ifølge Bjørvik (1982) stå overfor en 

rollekonflikt, hvor de ikke klarer å oppfylle de krav som stilles til dem. Signe forteller at hun i 

sin forrige jobb hadde noen problemer med å imøtekomme krav fra de to respektive roller: 

  

“For åtte måneder siden, så satt jeg i en stilling hvor jeg hadde det helt vilt travelt, og klokken kvart på 

fem satt jeg og ventet og håpet på at sjefen ikke ville innkalle til flere møter den dagen for da stengte 

barnehagen om 10 minutter. Og jeg hentet alltid mine barn som en av de siste og hjem å lage middag og 

stress og var sur og alt det her” (Vedlegg 4, s. 3). 

  

Det er her snakk om en inter-rollekonflikt, fordi det er motstridende krav fra ulike roller Signe 

innehar. Sjefen har en forventning om at hun skal bli lenger på arbeid for å delta i møter, og 

det er samtidig en forventning til henne som mor, om at hun skal hente i barnehagen. 

Kaufmann og Kaufmann (2003) skriver at det med rollen som mor ofte kommer inter-

rollekonflikter. Tove hadde det litt på samme måte når barna var mindre, da hun noen 

ganger opplevde at det var vanskelig å nå stengetiden i barnehagen, og gjerne ikke ville være 

den siste av foreldrene som hentet (Vedlegg 8, s. 7). Det ser derfor ut til at rollekonflikter oftere 

oppstår for mødre når barna er mindre. Barna klarer seg da mindre på egen hånd og det 
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kreves mer av, samt er flere forventninger til morsrollen. Linda, som har en datter på 3, sier: 

“Man kan gjerne tenke seg å gjøre mer noen ganger. Både hjemme og på arbeidet” (Vedlegg 7, s. 5). 

  

Begrepet rollekonflikt, er relatert til begrepet krysspress på den måte at de begge er begreper 

som forklarer det som skjer når en person konfronteres med motstridende krav, som ikke kan 

realiseres samtidig. Dersom Linda opplever at hun ikke har tid til å realisere både de kravene 

som finnes på jobb og de kravene som finnes hjemme, står hun overfor et krysspress der hun 

blir nødt til å velge. Majgaard (2012) skriver at krysspress kan være ladet med spenning og 

uro. Marie, som er alenemor, forteller at hun i perioder, når barna var mindre, har følt at hun 

ikke har hatt nok tid til å oppfylle rollen som mor og rollen i arbeidslivet. Hun har ønsket å gå 

ned i tid i perioder, men det har ikke latt seg gjøre av økonomiske grunner. Hun forteller om 

et voldsomt stress der hun har måttet skynde seg for å nå jobb, henting av barn, handling og 

matlaging. Hun sier: “Om det så var stadig vekk 37 timer jeg jobbet så føltes det som å være på jobb hele 

tiden” (Vedlegg 6, s. 7). Marie opplevde altså et krysspress, der hun var konfrontert med 

konkurrerende krav fra arbeidsliv og familieliv, hun følte en uro fordi hun opplevde at det ikke 

var nok tid til å imøtekomme alle rolleforventningene. 

  

Selv om det ofte tenkes at en balansering kan avspenne motsetningen i krysspresset, hvor det 

er snakk om både-og fremfor enten-eller, vil det ifølge Majgaard (2012) ikke få motsetningene til å 

forsvinne. Signe forklarer at hun i denne perioden, hvor hun opplevde krysspress, ikke følte at 

hun hadde en god work-life balance. Krysspresset har dermed en dårlig påvirkning på 

balansen, fremfor at balansen er med på å avspenne krysspresset. 

  

På samme måte som Signe, Linda, Tove og Marie, forklarer også Elisabeth at hun hadde 

vanskeligere med å balansere arbeidslivet og familielivet da barna var mindre. Hun sier: 

  

“Da barnene var mindre så hadde vi litt et samvittighetsproblem i forhold til at jeg måtte være her så 

mange timer. Da overveiet jeg i lang tid om jeg skulle gå ned i tid, altså finne et arbeid hvor jeg kunne få 

tidligere fri. Fordi jeg synes det var en meget lang dag for dem i barnehagen, og da valgte jeg å ta den 

beslutning at vi fikk en babysitter” (Vedlegg 3, s. 8). 

  

Elisabeth opplevde at hun ikke selv hadde muligheten til å ivareta både rollen som mor og 

rollen som sykepleier på en tilfredsstillende måte. Hun valgte derfor å avspenne 



	 81 

motsetningsforholdet, med å ansette en babysitter som kunne hjelpe henne å ivareta noen av 

de forventningene det var til morsrollen, som hun ikke hadde muligheten til å oppfylle selv. I 

denne sammenhengen sier Elisabeth: “Og da falt det sånn helt vilt ro med familien” (Vedlegg 3, s. 8). 

Elisabeth var nødt til å avlaste en av rollene, for å oppleve en god work-life balance, hun 

valgte å avlaste morsrollen fordi hun var så glad i arbeidet sitt. Hun ville ikke skifte jobb eller 

gå ned i timer. Hun var i tvil om hvorvidt det ville ha konsekvenser for barna at det ikke var 

hun selv, men en annen som var der sammen med dem. Hun opplevde at det fungerte godt og 

fortsatte derfor med løsningen i noen år inntil barna ble store nok til å ordne seg selv, og hun 

sier at de nå når de er eldre “...elsker jo de timer de har uten meg” (Vedlegg 3, s. 8).  

  

Selv om det ikke er så mange av informantene som står ovenfor rollekonflikter og krysspress 

nå, er dette noe flere av dem har opplevd tidligere, spesielt da barna var mindre. Dette henger 

også sammen med at informantene har opplevd at balansen mellom familie- og arbeidsliv var 

dårligere før. Analysen viser at det i hovedsak er Linda som opplever rollekonflikt og 

krysspress nå, hvor hun også sier i spørsmål om hennes work-life balance at hun synes det er 

“vanskelig å balansere det (familielivet) med en masse oppgaver og så aldri ha tid nok” (Vedlegg 7, s. 5). 

Andre informanter, herunder Signe, Marie og Elisabeth, opplever at de nå har en god work-

life balance, hvor Marie presiserer i samtale om hennes balanse at: 

  

            “…det er ingen tvil om at det å ha større barn, gjør en kjempeforskjell. De klarer seg 

selv på en helt annen måte…de inndras i mange av oppgavene og man kan kommunisere med de og 

fortelle de ting. Så nå er det mer et samspill hvor de er en del av det å være et hjem. Så jeg er ikke bare 

mamma og nå får vi det liksom til å flyte og fungere. Så det er en stor forskjell på å være jobbende mor 

med små barn enn større ja” (Vedlegg 6, s. 8). 

  

På bakgrunn av foregående analyse kan det derfor se ut til at dersom det oppleves at det er 

motstridende rolleforventninger til rollen som mor og rollen i arbeidslivet, vil også balansen 

mellom familie- og arbeidsliv oppleves som dårligere. Dette er spesielt tilfellet når barna er 

små. Etter hvert som barna blir større har informantene uttrykt at de opplever mindre 

krysspress, og også at balansen er god.  
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En annen forklaring bak Lindas opplevelse av krysspress, kan være at hun opplevde det 

Kaufmann & Kaufmann (2003) kaller en rolleoverbelastning. Linda sier i en uttalelse omkring 

sine arbeidsoppgaver at: 

  

“Det var utfordrende at det ikke var satt en mer snever jobb beskrivelse, fordi det kunne være vanskelig å 

nå det hele når man ikke har uendelig med tid” (Vedlegg 7, s. 1). 

  

Hun opplevde at det var vanskelig å imøtekomme kravene til hennes rolle i arbeidslivet, fordi 

det lå en tvetydighet i rollen, hvor det ikke var begrenset hvor mye hun skulle gjøre for å 

utfylle den. Ifølge Kaufmann og Kaufmann (2003) vil en person bli overbelastet og stresset om 

hun er usikker på hva hun skal gjøre for å utfylle rollen. Linda opplevde en 

rolleoverbelastning, fordi hun ikke kunne overskue og imøtekomme alle de forventninger det 

var til rollen. Rolleoverbelastningen påvirket Lindas rolle som mor og skapte en rollekonflikt 

der hun opplevde at hun ikke hadde tid nok til å imøtekomme krav fra begge roller. 

  

Tidligere analyse har vist at fleksibel arbeidstid kan brukes som et redskap for work-life 

balance i det grenseløse arbeidsliv. Også i denne sammenhengen kan fleksibel arbeidstid 

brukes som et redskap i work-life balance, hvor det kan bidra til å avspenne krysspresset. 

Linda uttrykker at hvor hun i arbeidsrollen har mer å gjøre på arbeid, mens morsrollen skal 

hente i barnehagen, tillater den fleksible arbeidstiden henne å imøtekomme kravene fra begge 

roller, ved at hun kan gå fra arbeidet for å hente datteren sin i barnehagen og være sammen 

med henne, for så å ta arbeidet frem igjen når hun har lagt seg. På denne måten kan hun 

skape en balanse i krysspresset, og dermed oppleve en både-og situasjon. 

  

Selv om informantene tidligere har vært i situasjoner hvor de har opplevd krysspress, og hvor 

det har vært ubalanse i forholdet mellom arbeidsliv og familieliv, har de enten kommet ut av 

det ved hjelp av ulike løsninger som fleksibel arbeidstid eller å ansette en babysitter, eller så 

har motsetningene blitt avspent etter hvert som barna har blitt eldre, og forventningene til 

morsrollen færre.  
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6.2.4 Delkonklusjon 3 

Det grenseløse arbeidsliv åpner på mange måter opp for at det blir vanskeligere for 

informantene å skille mellom sin rolle i arbeidslivet og sin rolle som mor. At arbeidet alltid er 

tilgjengelig enten fysisk eller psykisk, i tillegg til at familielivet alltid er tilstede i informantenes 

hoder, kan føre til at rollene flyter sammen og at det oppstår role-blurring. 

Dette kan oppleves som en utfordring og forstyrre balansen mellom familie- og arbeidsliv, 

men ettersom at de fleste informanter har metoder for å skille mellom rollene og evner å i stor 

grad holde de to liv adskilt, har det ikke konsekvenser deres for work-life balance. 

  

At informantene er backstage og personlige på arbeidet, og berørt av grenseløsheten 

altinkluderende subjektivitet, kan føre til at det er vanskeligere for dem å skille mellom rollen i 

arbeidslivet og rollen som mor. Arbeidet er en del av den de er, i tillegg til at de skal være 

personlige på arbeidet. Dette er allikevel ikke noe de uttrykker som å være en utfordring, men 

definitivt noe de er berørt av og som kan oppleves som utfordrende til tider. 

  

Motstridende rolleforventninger og inter-rollekonflikter kan føre til at informantene opplever 

et krysspress.  Dette er spesielt tilfellet når barna er små og i barnehage. Når informantene er 

utsatt for krysspress oppleves balansen mellom familie- og arbeidsliv som dårlig, men 

krysspresset letter og balansen blir bedre etter hvert som barna blir større.  Det er flere av 

informantene som tidligere har stått i situasjoner hvor de har opplevd rollekonflikter og at 

balansen mellom familie- og arbeidsliv er dårlig. De fleste av informantene er allikevel nå på 

et sted hvor de opplever at det fungerer godt og at de har en god work-life balance.  
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7 
Diskusjon 
 

Da vi begynte arbeidet med dette prosjektet hadde vi gjort oss noen tanker om at mennesker i 

det grenseløse arbeidsliv arbeidet utover sin opprinnelige arbeidstid, og hadde vanskeligheter 

med å legge jobben vekk, når arbeidsdagen var over. Vi hadde også noen tanker om at 

mennesker opplever det som vanskelig å balansere arbeidsliv og familieliv, på grunn av 

motstridende forventninger og krav fra begge kanter. Oppgavens vitenskapsteoretiske ståsted 

krevde at vi som forskere, under intervjuene, la fra oss disse tankene og dermed undersøkte 

fenomenet uten forutinntatte meninger. Dette førte til at vi fant ut noe helt annet enn det vi 

først hadde trodd. Som foregående analyse viser arbeider informantene i liten grad utover sin 

opprinnelige arbeidstid. Informantene gir ikke uttrykk for at de befinner seg i den såkalte 

tidsklemma, hvor de streber etter å få endene til å møtes. Unntaket er Marie, som på et 

tidspunkt da barna var små, kan sies å ha befunnet seg i en tidsklemme hvor hun ikke følte 

tiden strakk til.  
 

Interessant nok, ga ingen av informantene uttrykk for at de sitter fast i noen honningfelle hvor 

arbeidsoppgavene er så altoppslukende og spennende at de ikke klarer å legge det fra seg 

(Sørensen 1999 i Rasmussen 2002, s. 400). Signe arbeidet mye i sin tidligere jobb, men det var 

hovedsakelig fordi hun følte hun måtte, at arbeidet var interessant og spennende i tillegg var 

bare en bonus. Interessant nok, sa Signe likevel at hun gjerne kunne tenke seg å gå tilbake til 

den samme type jobb når barna blir eldre, og ikke vil være sammen med henne lenger 

(Vedlegg 4, s. 6).  
 

Slik analysen viser, opplever informantene overordnet sett en god balanse mellom arbeidsliv 

og familieliv. Hva kan være grunnen til dette? Vi vil i det følgende diskutere to tema, som har 
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fanget vår oppmerksomhet i arbeidet med analysen og datamaterialet. Vi ble oppmerksomme 

på at flere av informantene hadde gjort en endring med hensyn til work-life balance, etter de 

fikk barn. Vi vil derfor som det første diskutere hvilke endringer informantene har gjort og 

implikasjoner i forhold til dette. Herunder vil vi diskutere hvorvidt deltidsarbeid er en løsning 

på work-life balance, og hva som kan være grunnen til at det er mødre, fremfor fedre, som 

velger å gå redusert. Som det andre vil vi diskutere hvorvidt informantene evner å lede seg 

selv i det grenseløse arbeidsliv. Empirien tilsier at informantene er gode på å sette grenser for 

seg selv, og vi vil diskutere hva som kan være årsaken til dette, samt hva konsekvensene ville 

være dersom de ikke evnet å selv sette grenser i det grenseløse arbeidsliv. Som en avslutning 

på denne temaet vil vi stille spørsmål til hvorvidt generasjoner har noe å si, på hvordan 

medarbeidere administrerer sin frihet i det grenseløse arbeidsliv. 
 

7.1 Endringer med hensyn til familielivet 
 

I følgende vil vi diskutere noen av de endringer som informantene har gjort for å skape en god 

work-life balance. Herunder vil vi diskutere hvorvidt deltidsarbeid kan være en løsning på en 

god work-life balance, da våre funn tilsier at flere informanter opplever at redusert arbeidstid 

er svaret på hva en ideell arbeidssituasjon er for å kombinere familie- og arbeidsliv. I 

sammenheng med dette stiller vi spørsmål til hvorvidt barn hindrer kvinners karriere. Vi stiller 

også spørsmål til hvorfor det er mor fremfor far som gjør endringer for å tilpasse seg til 

familielivet.  
 

7.1.1 Deltidsarbeid som løsning på en god work-life balance? 

Tre av informantene har redusert sin arbeidstid etter de fikk barn for å få en bedre balanse 

mellom arbeidsliv og familieliv. De resterende seks informantene gir også uttrykk for at en 

ideell arbeidssituasjon ville vært å arbeide mindre. Nesten fire av ti yrkesaktive kvinner jobber 

deltid, viser tallene fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse. Kvinner som velger å 

jobbe deltid er klar over at de taper økonomisk med å jobbe deltid, men gjør det likevel med 

hensyn til familien (Njåstand et al., 2015). Deltidsarbeid er en kvinnetypisk arbeidspraksis 

både i Norge og Danmark (Johansen, 2007, s. 196, Bang, 2018). I 2017 var det 25.4% av 

arbeidsstyrken i Norge og 25.3% av arbeidsstyrken i Danmark som arbeidet på deltid. Norge 

og Danmark lå henholdsvis som nummer fem og seks på listen over utbredelsen av 
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deltidsarbeid i Europa i 2017 (Bang, 2018). Kvinner bruker deltidsarbeid som en strategi for å 

håndtere omsorgsansvar i kombinasjon med deltagelse i lønnet arbeid. Deltidsarbeid befinner 

seg altså i skjæringspunktet mellom omsorg og arbeid. Selv om deltidsarbeid skiller seg fra 

fulltidsnormen, kan det likevel ansees som en integrert del av arbeidslivet (Ellingsæter & 

Rønsen 1996 i Johansen, 2007, s. 196). Deltidsarbeidende har likevel mange av de samme 

rettighetene, som fulltidsmedarbeidere, for eksempelvis i forhold til stillingsvern (Nergaard, 

2004 i Johansen, 2007, s. 196). Kvinners deltidsarbeid har holdt seg på et jevnt høyt nivå i 

mange år (Johansen, 2007, s. 196). På samme tid er det en generell enighet om at arbeidslivet 

er i endring, og forandringene beskrives ofte som en standardisering til en fleksibilisering 

(Brandth & Kvande 2001 i Johansen 2007, s. 197). Dette gjelder spesielt ordninger som tillater 

tidsfleksibilitet og gir foreldre større rom for å kombinere arbeid med omsorg (Kvande og 

Rasmussen 2007, s. 197). Dette kan være ordninger som deltid og fleksitid. 
  

Sett i forhold til et likestillingsperspektiv er det likevel grunn til å problematisere 

deltidsarbeidet, da det oftere er kvinner som arbeider redusert. Slik det fremstår i dagens 

arbeidsliv, ser det ut til at samfunnet er basert på en såkalt en og en halvforsørgermodell, hvilket er 

nokså paradoksalt i et samfunn med fokus på det uavhengige individet (Syltevik og Wærness 

2004 i Johansen 2007, s. 196). Denne modellen viser at kvinner i realiteten ikke er 

selvforsørgende, men er økonomisk avhengig av en partner. Avhengigheten bør 

problematiseres fordi den bidrar til kvinners økonomiske underordning i familien. 

Deltidsarbeid kan i tillegg føre til segmentering av kjønnede mønstre i arbeidsdeling både i 

arbeidsmarkedet og i husholdet. Konsekvensen blir ulik fordeling av goder som følger med 

deltakelse i lønnet arbeid (Johansen, 2007, s. 196). 
  

Noen av informantene har valgt å gå på deltid for å imøtekomme krav fra familien, og for å 

skape god work-life balance. Vil dette dermed si at de ikke klarer å oppnå en god work-life 

balance hvis de arbeider fulltid? Mona går ikke på deltid nå, men gjorde det når barna var 

små. Hun sa at for å klare å få tingene til å fungere hjemme, var hun nødt til å gå på deltid. 

Monas mann arbeider offshore, og er borte to uker om gangen. 
  

“Jeg valgte da å ha kortere dager, komme litt senere og gå tidligere. Jeg valgte også å gå på jobb hver 

dag, i stedet for å ha noen dager fri for eksempel. Det fungerte best for vår situasjon og best for 

bedriften” (Vedlegg 5, s. 1). 
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Hun valgte å gå ned i en redusert stilling for å være tilstede når barna var små og for å få en 

god balanse i hverdagen, da hun i to uker om gangen stod alene med barna. Barna skulle 

leveres og hentes i barnehagen innen en viss tid, og de trengte oppfølging i forhold til lekser og 

fritidsaktiviteter. I tillegg til de andre husholdningsoppgavene som skulle gjøres. Hun legger til 

at hun synes, som småbarnsmor, at alle burde gått i redusert stilling for å få en mer harmonisk 

hverdag. Ut fra Monas forklaring på hvorfor hun valgte å gå på deltid en periode i livet, ser vi 

at hun selv ikke hadde troen på at det var mulig å ha en god work-life balance dersom hun 

arbeidet fulltid. Dermed ble hennes løsning på å skape en god work-life balance å arbeide 

redusert. 
  

Signe, er også blant informantene som har valgt å gå ned til en redusert stilling for å skape en 

mer harmonisk hverdag i familien. Hun gir klart uttrykk for at hennes work-life balance er 

mye bedre enn den var for åtte måneder siden når hun arbeidet fulltid. På et spørsmål om 

hvordan hun synes at hennes work-life balance er, svarte hun nettopp dette med at tiden ikke 

lenger er så knapp som den var når hun arbeidet fulltid. Videre hevder hun at dersom du 

arbeider fulltid, og noen må arbeide overtid, så er det vanskelig når du står der som den ene 

foreldre, som skal hente og levere to barn, to forskjellige steder. Som Signe også sier, så har 

altså deltidsarbeid vært hennes løsning for å skape en god work-life balance. 
  

Som ovenstående diskusjon tilsier, har to av informantene måttet redusere sin stilling for å få 

en god balanse i hverdagen når barna er i den alderen hvor de krever mest. Dette tyder på at 

det er vanskelig å balansere to fulltidsjobber med ønsket familieliv. Vel og merke så gikk Mona 

tilbake til å jobbe 100% for to år siden, fordi barna er blitt så store, og ikke krever den samme 

oppfølgingen som de gjorde når de var mindre. Det kan dermed argumenteres for at to 

fulltidsjobber lettere lar seg kombinere med et familieliv hvor barna er eldre. 
  
Av informantene som ikke arbeider redusert, er det flere som likevel sier de opplever at de har 

en god work-life balance. Likevel svarer alle informantene at en ideell arbeidssituasjon ville 

vært å arbeide færre timer, altså gå på deltid. Men hvorfor gjør de ikke bare det? 

Arlie Russel Hochschild er en av de mest anerkjente sosiologene i vår tid, og er professor i 

sosiologi ved University of California, Berkeley. Hun har skrevet flere bøker, og ga i 1997 ut 

en bok som handlet om et studie hun hadde gjort i en av USAs mest familievennlige 

virksomheter. Virksomheten hadde et mission om å hjelpe ansatte med å finne balansen 
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mellom hjem- og arbeidsliv, og tilbydde av den grunn ansatte mulighet for å arbeide på 

deltid  (Hochschild, 1997, s. 35). Likevel var det få som benyttet seg av muligheten til å 

arbeide mindre. Hvorfor tar mødre og andre ikke sjansen for å redusere antall av 

arbeidstimer? Den mest utbredte forklaringen er at de arbeidende foreldre ikke har råd til å 

arbeide mindre (Hochschild, 1997, s. 35). Det var kun én av informantene i vår undersøkelse 

som tydelig ga uttrykk for at hun hadde et ønske om å arbeide deltid når barna var små, men 

at hun ikke hadde økonomien til å kunne gjøre det, da hun var alenemor. Det var også flere 

av de andre informantene som sa at de hadde et ønske om å arbeide mindre, men uten å gi 

noen forklaring på hvorfor de ikke gjorde det. Vi kan dermed tenke oss til at det er som 

Hochschild (1997) sier, at det er fordi informantene ikke har råd til å arbeide mindre og er 

avhengig av to fulltidsinntekter. 
  
I analysen har vi identifisert, at flere av informantene er glade for deres arbeide, og at det for 

noen av dem er en del av deres identitet. Flere svarte også at arbeidet er med på å gjøre dem 

til en god mor. Som psykologen Grace Baruch også hevder, gir lønnet arbeid mange goder, 

slik som utfordringer, kontroll, struktur, positiv feedback og selvverd (Grace Baruch i 

Hochschild, 1997, s. 47). Elisabeth hadde for 10 år siden mange tanker omkring hvilken jobb 

som var best forenlig med små barn. For hennes familie fungerte ikke en mandag-fredag jobb 

noe særlig godt. Hun synes derfor det var “en gave å kunne arbeide i vakter, for da hadde hun plutselig 

noen fridager i hverdagen til alle disse tingene man gjerne vil til” (Vedlegg 3, s. 6). 
  

Elisabeth fortalte også at når barna var mindre, så hadde hun et samvittighetsproblem i 

forhold til at hun måtte arbeide så mange timer. 
  

“Da overveiet jeg i lang tid om jeg skulle gå ned i tid, altså finne et arbeide hvor jeg kunne få tidligere 

fri” (Vedlegg 3, s. 8). 
  

I stedet for å gå ned i tid valgte de å få en babysitter som hentet barnene fast tre ganger om 

uken i 13-14 tiden. “Det falt bare sånn helt vilt ro med familien, fordi hun gjorde det” (Vedlegg 3, s. 8). 

Hun legger til at det var en kjempehjelp, og at dette lettet på samvittigheten i forhold til at 

hun selv ikke kunne gå klokken 14 for å hente barna. Hun la også til at barna var så ekstremt 

trøtte etter å ha vært i barnehagen helt til klokken 16-17, og at det var stor forskjell på å bli 

hentet i 13-14 tiden. Elisabeth opplevde dermed også at hun ble nødt til å gjøre endringer for 
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å navigere i balansen mellom familie- og arbeidsliv, men da hun var glad for sitt arbeide ville 

hun ikke skifte jobb eller gå ned i tid. Dette understreker at mødre opplever det som vanskelig 

å balansere fulltidsarbeid med små barn, men at det kan være andre enn økonomiske grunner 

til at de ikke reduserer sin stilling. 
 

Hochschild (1997) nevner tre forskjellige strategier som familien kan ta i bruk for å mestre 

familielivet, og en av dem er å outsource familie oppgavene, som for eksempel bruk av en 

babysitter. Elisabeths erfaring var at barna fikk mye mer overskudd etter at familien fikk en 

babysitter. Barna fikk ofte en lur på dagen etter hun hadde hentet dem, og de bare hygget seg. 

Babysitteren gjorde noen av de tingene som Elisabeth selv drømte om å gjøre med dem. Vi 

undret oss over hvorfor hun ikke valgte å gå over til en deltidsstilling slik at hun kunne gjøre 

disse tingene som hun i realiteten ønsket å gjøre med barna, men som hun valgte å la en 

fremmed gjøre i stedet. Hun sier at det i siste ende handlet om at barna hadde bruk for “noe 

annet” (Vedlegg 3, s. 8) og det var det de fikk. Det fikk det så bare med en babysitter og ikke 

med henne. Vi forstod så at det måtte ligge noe mer bak grunnen at hun ikke valgte å bruke 

den ekstra tiden med barna selv. Vi stilte derfor et spørsmål inn til dette, og spurte om det var 

fordi hun var så glad i jobben sin at hun rett og slett ikke ønsket å arbeide mindre. 
  

“Jeg var vilt glad for mitt arbeide, og hadde overhode ikke lyst til å skifte eller finne noe annet” 

(Vedlegg 3, s. 8). 
  
Det kan stilles spørsmål til, om det med hensyn til barna, er bedre at foreldrene selv er tilstede, 

i stedet for en babysitter. Deltidsarbeid åpner opp for at foreldre selv kan tilbringe tid med 

barna, mens det med en babysitter vil være en “fremmed”. Brita Bungum er en norsk sosiolog, 

som blant annet har forsket på deltidsarbeid.  Ifølge Bungum kan foreldres tidsbruk med 

barna være den viktigste betingelsen for å skape en god barndom og gode foreldre (Bungum, 

2007). Å outsource familieoppgavene kan ha sine fordeler. Elisabeth fikk på denne måten 

beholde arbeidet sitt som hun var svært glad for, og som hun sa var med på å gjøre henne til 

en god mor. Det er ingen sikkerhet i at dersom en av foreldrene velger å gå på deltid, for å 

bruke mer tid sammen med barna, gir barna en bedre barndom (Bungum, 2005).  
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Elisabeth legger også til at det ikke var slik at de spurte om hvorfor det ikke var henne.  
  

“Hvis de hadde spurt om det så hadde jeg nok kapitulert eller funnet et annet arbeide” (Vedlegg 3, s. 

8). 
  
Som Mona også sa, er familien svært viktig, men hun ikke vet om hun hadde vært en bedre 

mor om hun ikke hadde arbeidet. 
  

7.1.2 “Barn hindrer kvinners karriere” 

Som foregående diskusjon viser, er det naturlig for kvinner å gjøre endringer i sitt arbeidsliv 

når de får barn. Det kan dermed stilles spørsmål til hvorvidt barn hindrer kvinners karriere. 

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe mener at barn hindrer kvinner i arbeidslivet, 

og kom med uttalelsen “barn hindrer kvinners karriere” under et intervju med nettavisen. Ifølge 

Ulltveit-Moe er det ikke mulig å klare å få en god balanse om man skal investere like mye i 

arbeidslivet som i familielivet (Utvik, 2011). I Norden er det ikke tradisjoner for å velge bort 

barn blant de gruppene av kvinner som kan være aktuelle for lederstillinger. Nordiske kvinner 

velger både/og modellen når det gjelder jobb og barn, mens for mange av de engelske og 

amerikanske kvinnene som allerede befinner seg i, eller er aktuelle for lederstillinger, fremstår 

valget i større grad som enten/eller, når det gjelder karriere eller barn. Dette blir bekreftet i 

The Comparative Leadership study, som omfatter de 15 øverste kvinnelige og mannlige 

ledere innenfor politikk og næringsliv. Studiet omfatter 22 land, hvorav Norge, Storbritannia 

og USA inngår. Studiet viser at en større andel av de kvinnelige topplederne i Storbritannia 

og USA ikke hadde barn, eller kun hadde ett barn, sammenlignet med Norge (Kvande, 1999, 

s. 158).  
 

Noen av våre informanter har valgt bort karriere for å klare å utfylle rollen som mor. Det er 

heller ikke alle som er opptatt av å gjøre karriere. Mona fortalte at hun ikke var noe særlig 

opptatt av status, titler, eller å gjøre karriere, men samtidig var hun glad for å ha en jobb hvor 

hun fikk litt ansvar. Hun har heller ikke hatt noe mål om å jobbe seg opp eller bli sjef. Hun ble 

også spurt, når hun var på intervju, hvor hun så seg selv om fem år. 
  

“Ingenting svarte jeg. Jeg er en sånn person at hvis jeg får en jobb jeg trives i, så er jeg mer enn fornøyd” 

(Vedlegg 5, s. 6). 
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Signe har tidligere hatt en krevende jobb, som hun ga slipp på, på grunn av familien. Det er 

ikke lett å opprettholde en karriere når man har to barn, og en mann som arbeider fra tidlig 

om morgenen til sent om kvelden. For å opprettholde en god balanse måtte hun ta et valg. 

Hva var viktigst? En jobb som utfordret henne, og som hun gjorde karriere i, eller familien? 

Signes valg falt på familien. 
  

“På grunn av min manns jobb, og fordi han er så mye borte, ble jeg nødt til å nedprioritere mine egne 

ambisjoner. Og det gjør jeg med glede, fordi mitt familieliv betyr mye mer av hva min jobb gjør” 

(Vedlegg 4, s. 6). 
  

Signe sier likevel at hun ønsker å gå tilbake når hennes barn er eldre, og ikke ønsker å være 

sammen med henne lenger. Hun savner ansvaret, og synes at jobben er hennes interesse og 

det er der hun på mange måter utvikler seg. Hun synes også det av den grunn kan “fylle litt” 

(Vedlegg 4, s. 6). 
  

“Det høres feil ut å si, men gjerne 50/50. Man går jo på arbeid så mange timer i løpet av en dag, så 

det skal være super interessant og slik at man kan utvikle seg på flere plan” (Vedlegg 6, s. 7). 
  

Ut fra svarene vi fikk av Signe, forstår vi det slik at hun savner sin gamle jobb, hvor hun ble 

utfordret og utviklet seg. Tanja, valgte helt fra starten av arbeidskarrieren å gå en vei, hvor 

hun kunne kombinere jobb og mor. Som tidligere nevnt så er hun utdannet jurist, og hun 

kunne dermed gått en helt annen vei enn hva hun har valgt å gjøre. I et økende antall jobber i 

kunnskapsorganisasjoner blir en nå i tillegg til å måles på produktivitet og kompetanse, også 

vurdert i forhold til den tiden man er tilstede på arbeidet (Kvande, 1999, s. 155). Normene 

knyttet til tidsforbruk innen advokatyrket tilsier at du må bruke mye tid på å være synlig 

tilstede på jobben, hvis du skal bli betraktet som en dyktig advokat. Tidskulturen innenfor 

denne type organisasjoner skaper derfor forventninger og normer som virker inn på den 

enkeltes frihet og utviklingsmuligheter (Epstein, 1999 i Kvande, 1999, s. 155). Vi kan betrakte 

organisasjoner som forventer at medarbeidere skal være lojale mot bedriften i form av å 

tilbringe mest mulig av til tid i firmaet og til andre arbeidsrelaterte formål som grådige 

organisasjoner. Tiden blir dermed en slags symbolsk kapital. Tanja fikk sitt første barn mens hun 

studerte, noe som kan ha hatt en påvirkning i forhold til karrierevalg. Hadde hun valgt en 

annen vei dersom hun ikke hadde hatt barn når hun var nyutdannet?  
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Som ovenstående diskusjon viser har flere av informantene måttet gjøre et valg, for å få en 

god balanse mellom familie- og arbeidsliv. Disse valgene har på noen områder gått på 

kompromiss med deres karriere, men det er på den andre siden ikke alle informantene som er 

opptatt av å gjøre karriere. De opplever dermed ikke at de har valgt noe fra, med fordel for 

familien. De er alle opptatt av å være en god mor, og har derfor tatt noen valg som er 

forenelig med, og som gjør det mulig for dem å investere mer i den rollen. 
 

7.1.3 Hva med far? 

Foregående diskusjon tilsier at det oftere er kvinner som gjør endringer i sitt arbeidsliv, når 

hun får barn. Det kan derfor stilles spørsmål til hvorfor det er mor og ikke far som i størst grad 

må tilpasse seg familielivet. Elin Kvande er en norsk sosiolog og forfatter, som har utgitt flere 

artikler og bøker om arbeidsliv og kjønn. Den statlige likestillingspolitikken har imidlertid vært 

eksplisitt rettet mot å synliggjøre reproduksjon i arbeidslivet ved å gi mødre og fedre, rett til 

permisjon og fri med hensyn til barna. Likestillingspolitikken, der arbeidslivet skal tilpasses 

familiepolitikken står imidlertid i sterk motsetning til det vi ser av nye tendenser i arbeidslivet 

mot arbeidet som en stadig mer grådig institusjon (Kvande, 1999, s. 157). Når 

arbeidsorganisasjoner i større grad blir grådige institusjoner, vil dette bidra til å synliggjøre 

den underliggende implisitte kjønnsarbeidsdeling. Muligheten til å kombinere foreldreansvar 

med spennende, ansvarsfulle og tidskonsumerende jobber kan bli vanskelig (Kvande, 1999, s. 

157). Statens permisjonspolitikk har gitt viktige bidrag for å få i stand en utvikling hvor det er 

en jevnere arbeidsfordeling i hjemmet mellom mor og far. Hensikten med 

permisjonspolitikken er at byrder og goder i arbeidsliv og familieliv skal deles mellom kvinner 

og menn, og at far-barn forholdet skal styrkes (Kvande, 1999, s. 158). 
 

Blant våre informanter er det ingen av fedrene som går på nedsatt tid. Det ser ut til at det er 

mødrene som har valgt å legge karrieren på hyllen, for å være sammen med barna og ikke 

fedrene. Hvorfor? Vi arbeider stadig for likestilling, og har kommet langt, men vi er enda ikke 

der vi ønsker å være. Kjønnsmakt i arbeidslivet kan problematiseres og utjevnes ved å fokusere 

på at mannlige arbeidstakere kan bidra til en all”menn”gjøring av temaer som vanligvis knyttes 

opp til kvinnelige medarbeidere, slik som for eksempel deltidsarbeid (Kvande, 1999, s. 160). 
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Flere av informantene sa at de hadde en delt levering- og henteordning av barna i 

barnehagen. Men det var ikke alle som hadde “denne luksusen”. Mannen til Signe hadde en 

jobb som gjorde at han var borte fra 9-19 hver eneste dag, også helger og helligdager. Det var 

derfor hun som primært stod for levering og henting. Noen dager kunne han hjelpe til med å 

levere barna, men han kunne aldri hente dem, da han sluttet så sent. 

Mona har en mann som arbeider offshore, og har gjort det i over 16 år. Han har en 2/4 

ordning, som vil si at han er borte i to uker og hjemme i fire uker. Hun forteller at hun har det 

veldig godt når han er hjemme, men at det ikke alltid har vært like lett når han var borte i to 

uker når barna var små. 
  

“Det hjelper jo på at han hjelper til når han er hjemme. Han vasker både klær og hus, og lager middag, 

og hva enn det skulle være. Det er jo ikke alle som har det så godt. Men det er klart at når ungene var 

små, og de slet med både spising og soving, så var det ganske tøft når han var borte” (Vedlegg 5, s. 

3). 
  

Hun legger også til at hun på et punkt hadde spurt om han kunne finne seg en jobb hvor han 

jobbet på land bare for en periode. Det falt ikke helt i smak, og han svarte som følger: 
  

“Tenk hvor godt du har det når jeg er hjemme da. Du bor jo på et hotell i fire uker” 

 (Vedlegg 5, s. 4). 
  

Dersom han ikke hadde gjort alt det han gjør, hadde situasjonen vært annerledes, legger 

Mona til. Ifølge Kvande (1999) ble ansatte som benyttet seg av arbeidsordninger som redusert 

arbeidstid eller hjemmekontor, sett på som avvikere og opplevde negative sanksjoner fra 

kolleger og også fra klienter. Å avvike fra normen om å tilbringe det meste av sin tid i firmaet 

ble sett på som at man ikke tok jobben like alvorlig som andre ansatte (Kvande, 1999, s. 155). 

Det er derfor betegnende at den mannlige arbeidstaker som ønsker seg kortere arbeidsdag, viker 

tilbake fra å søke om det, fordi han vet at å jobbe mindre, av familiegrunner er illegitimt og 

lite “mannlig”. Det er i hovedsak kvinner som jobber deltid (Kvande, 1999, s. 155). Om dette 

var grunnen til at mennene til informantene ikke velger å arbeide redusert, kan vi ikke si noe 

om. Men det vi vet, er at det fra gammelt av fungerte slik at mannen stod for det lønnede 

arbeide, mens kvinner var hjemme med barna og stod for husarbeidet. Slik er det fortsatt i 

mange land. Vi kan ikke fastslå at dette er grunnen til at det er flere kvinner enn menn som 
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går på deltid, men det er stor sannsynlighet for at det er historisk forankret. Det kan også 

diskuteres hvorvidt det er økonomiske årsaker til at det er mødre, fremfor fedre, som reduserer 

sin arbeidstid med hensyn til familie, da menn gjennomsnittlig har høyere lønn enn kvinner 

(SSB, 2018). Det vil være naturlig at den med lavest inntekt reduserer sin stilling, slik at de 

bevarer høyest mulig inntekt mellom seg. 
 

7.2 Selvledelse og stress  
	
Vi vil i denne delen av diskusjonen se nærmere på hvordan medarbeidere påvirkes av å være 

selvledende. I det grenseløse arbeidsliv er medarbeidere selv ansvarlige for å sette grenser og 

lede seg selv både i og utenfor arbeidet. Hva skjer dersom de ikke evner å gjøre dette på en 

tilfredsstillende måte? Hva skjer dersom de ikke greier å legge arbeidet til side, og hvilke 

faktorer bidrar til at informantene i denne oppgaven ikke havner i en honningfelle? 

  

7.2.1 Medarbeidere i det grenseløse skal lede seg selv 

Flere av informantene uttaler gjennomgående at de har valgt å ikke arbeide utover 

arbeidstiden og at det er et aktivt valg å ikke være tilgjengelig på kveldstid og i helger. For 

selvledende medarbeidere i det grenseløse arbeidsliv, er det opp til dem selv å sette grenser for 

arbeidet. Dette gjelder både i forhold til når de skal arbeide og når de ikke skal arbeide, men 

også hvilke arbeidsoppgaver de skal påta seg og hvordan de skal løse dem. Vi har i foregående 

diskusjon sett at informantene har tatt et valg i forhold til hvilken jobb de har, og hvor mye tid 

de skal investere i arbeidslivet kontra familielivet. For å kunne navigere i balansen mellom 

arbeidsliv og familieliv skal en hele tiden ta valg. Hva veier mest, og hva betyr mest? 

Arbeidsliv og karriere eller familie? Vi vil i det følgende diskutere det ansvar det grenseløse 

arbeidsliv legger på medarbeidere i forhold til at de selv skal bestemme grensene, samt 

implikasjonene av dette sett i forhold til empiri og teoretisk argumentasjon. 

 

I det grenseløse arbeidsliv skal medarbeidere selv sette grenser og ta avgjørelser i forhold til 

hvor mye av egen kapasitet de skal vie til familie- og arbeidslivet. De skal selv bestemme hvor 

mye oppmerksomhet og hvor mye av sin tid de skal investere i familieaktiviteter og 

arbeidsaktiviteter, for at de skal oppleve tilfredshet i begge liv. Det kan være en vanskelig 

oppgave å lede seg selv og sitt liv på denne måten. 
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Kristensen (2011) skriver at selvledelse er blitt et populært begrep som ofte forbindes med 

empowerment av medarbeidere. Empowerment betyr at medarbeidere får autoritet fra ledelsens 

side til å selvstendig ta avgjørelser og være ansvarlige for resultatene av disse. I tillegg tar de 

ansvar for ledelsesmessige aspekter som planlegging, tidsfastsettelse, organisasjon og kontroll. 

Den selvledende medarbeider er kjennetegnet ved å ikke bare påta seg ansvar for å skulle 

utføre arbeidsoppgaven, men også å påta seg ansvar for den ledelsesmessige del av en 

arbeidsoppgave (Kristensen, 2011, s. 54).  
 

Vi har tidligere, i analysekapitlet, sett at informantene i stor grad leder seg selv på denne 

måten, hvor de selv tar ansvar for hvordan arbeidsoppgavene skal løses, og de er på mange 

måter selvledende medarbeidere. Kristensen (2011) skriver at medarbeidere vil dra fordel av å 

bli bedre til å lede seg selv, så de kan håndtere stress og balansen mellom familie- og 

arbeidsliv. Medarbeidere er også mer effektive og produktive hvis de er gode til å lede seg selv 

(Kristensen, 2011, s. 53). Medarbeideres verdi blir ofte sett i sammenheng med hvor mye tid 

de bruker på å arbeide, men arbeidstid og produktivitet henger nødvendigvis ikke sammen. 

En av informantene, Malin, hadde en sjef som spesifikt sa til henne at han heller ville at hun 

skulle være på arbeid 100%, 50% av tiden, fremfor 50%, 100% av tiden (Vedlegg 2, s. 5). I 

Malins virksomhet har de det veldig fleksibelt i forhold til arbeidstid, og med utsagn som dette 

tilrettelegger ledelsen for at medarbeiderne gjerne kan tilpasse arbeidslivet til familielivet, så 

lenge de er produktive og får arbeidet gjort når de er på arbeid. På denne måten spiller også 

ledelse en viktig rolle i medarbeideres work-life balance. 
 

Ifølge Kristensen (2011) er selvledelse et populært svar på mange av tidens utfordringer, men 

kan også være en utfordring i seg selv. Sverre Raffnsøe, som er professor og dr.phil på Institutt 

for Ledelse, Politikk og Filosofi på CBS,  skriver i  artikkelen «Forpligtelse på selvledelse: Mellem 

frihed og forbandelse», at selvledelse tildeler medarbeidere en ny selvstendighet og gir dem 

utfoldelsesmuligheter. Han skriver også at det er verdt å være oppmerksom på at selvledelse 

ikke bare gir medarbeidere betydning, frihet og makt. Den selvledende medarbeider tildeles 

også et større ansvar, for å løpende utvikle seg selv og sine arbeidsoppgaver. Med forpliktelsen 

på frihet følger også frihetens og selvutfoldelsens belastning og forbannelse (Raffnsøe, 2009).  
  
Som medarbeidere skal vi brenne for arbeidslivet, men vi skal samtidig ikke brennes ut. Vi 

skal være i stand til å omgå vår patos på en fornuftig måte (Raffnsøe, 2009). Lidenskapen for 
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og engasjementet i arbeidet truer hele tiden med å bikke over å bli til lidelse og smerte. I det 

moderne arbeidsliv blir press og stress et stadig større problem som vi skal evne å forholde oss 

balansert til, så vi bevarer vårt engasjement og lidenskap uten å bryte sammen. Samtidig som 

vi skal like arbeidslivet vårt, skal vi ikke like det så godt, at vi blir arbeidsnarkomane. Hvis vi 

mister ethvert liv i arbeidet, har vi nemlig ikke lenger et sted, hvor vi kan hente ressurser og 

inspirasjon fra til arbeidet. Vi skal derfor hele tiden være i stand til å etablere en vanskelig 

grense og balanse mellom arbeidet og vårt øvrige liv. Vi skal evne å gjøre det, både når vi 

oppholder oss på arbeidsplassen og når vi er hjemme (Raffnsøe, 2009). 
  
Begrepet om frihet under ansvar er ifølge Kristensen (2011) utbredt i mange danske 

virksomheter, og også flere av informantene antydet at de arbeider under dette prinsippet. 

Linda sa ordrett at hun utøvde frihet under ansvar i sin jobb (Vedlegg 7, s. 5).  Prinsippet 

innebærer at medarbeidere har frihet, men de er selv ansvarlige for hvordan de utøver den 

(Kristensen, 2011, s. 125). Medarbeidere leder i hovedsak deres utøvelse av frihet på to måter. 

For det første setter de grenser for seg selv og begrenser på denne måten deres frihet. Dette ser 

vi for eksempel i forbindelse med balanse mellom arbeidsliv og familieliv, hvor medarbeidere 

begrenser deres utfoldelse i arbeidslivet, for at ambisjonene i arbeidslivet ikke skal gå utover 

familielivet. For det andre er selvledende medarbeidere den ledende og den ledede i én og 

samme person. De har selv innflytelse på, hvordan de skal ledes, og hvilke betingelser dette 

skal finne sted under. De er med til å fastsette de betingelser, som de vil arbeide under og 

dermed utøve frihet under (Kristensen, 2011, s. 125). Vi har tidligere sett at informantene 

også leder sin frihet på disse måter, hvor de for det første har begrenset sin utfoldelse i 

arbeidslivet gjennom å ikke være i arbeidsroller som truer deres familieliv. De begrenser også 

sin frihet gjennom å slukke for computeren, mails og lignende når de kommer hjem. Det 

virker ikke så vanskelig for dem å slukke for arbeidet. Grunnen til dette kan være at de sitter i 

posisjoner hvor det er mulig for dem å la arbeidet ligge igjen. Det kan også, som vi har sett, 

være fordi virksomhetskulturen tillater dem å la være å arbeide utover arbeidstiden. Med en 

annen innfallsvinkel kan det diskuteres om det er dette et tegn på at de ikke er engasjert i 

arbeidet sitt? Eller er de bare er gode til å lede seg selv?   
  
Det kan tenkes at dersom medarbeidere har en stor lidenskap for arbeidslivet sitt, og et stort 

engasjement for de oppgaver de som selvledende medarbeidere påtar seg, vil arbeidet også bli 

vanskeligere å legge fra seg. På den andre siden har flere av informantene sagt at de er 
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engasjert i jobben sin, i tillegg til at de ikke tar arbeidet med hjem. Det kan derfor tenkes at 

det er en forskjell mellom å være engasjert i arbeidet, og ha en lidenskap for det, som Raffnsøe 

(2009) skriver om. Det valget en medarbeider i den grenseløse arbeidsliv skal ta, om å ikke ta 

arbeidet med hjem, eller ikke arbeide utover arbeidstiden, blir vanskeligere dersom det finnes 

en stor lidenskap for arbeidsoppgavene. Som nevnt i foregående diskusjon kan også tidskultur 

være en faktor som fører til overarbeid. Spesielt når tiden blir en symbolsk kapital, hvor tid 

brukt på arbeidet blir sett i korrelasjon til engasjement og verdiskapelse. Raffnsøe (2009) 

skriver at dersom lidenskapen til arbeidet er for stor, kan den føre til stress og lidelse, ved at 

arbeidet fører til utbrenthet. Da informantene i denne oppgaven i stor grad befinner seg i en 

arbeidssituasjon de har valgt med henblikk på å være mor og ha tilstrekkelig med tid til 

familien, kan det også være at de befinner seg i en arbeidssituasjon hvor de ikke opplever den 

lidenskapen for arbeidet som Raffnsøe (2009) snakker om. 
  
Et godt eksempel er Marie, som forteller at hun godt kunne tenke seg å bli utfordret litt mer i 

jobben sin. Hun sier: 
  

«Jeg vil si, apropos det her work-life balance, at jeg har vært alene med to barn, og for meg har det vært 

viktigere å ha et stabilt arbeidsliv hvor jeg har en fast inntekt og hvor jeg vet at kreftene holder til det… 

Da har det vært noen muligheter underveis, hvor jeg har valgt å si nei, vel ikke ta det, fordi det er for 

sårbart i forhold til at jeg har to barn» (Vedlegg 6, s. 5). 
  
Hun sier med dette utsagn at et engasjerende og utfordrende arbeidsliv ikke er forenelig med 

et fullkomment familieliv. Hun fryktet at kreftene ikke ville holde til det, og som Raffnsøe 

(2009) også skriver truer arbeidslivet med å bli til lidelse, når det får en for stor plass i livet.  

Vi kan si at ved å velge jobber som er forenlige med familielivet, har informantene unngått å 

havne i honningfella. De engasjerer seg i det de gjør, men ikke så mye at de blir fanget i det og 

ikke klarer å legge det fra seg. Det kan også være at de jobbene de befinner seg i, som de har 

valgt ut i fra hva som passer med resten av deres liv, ikke er jobber hvor de kan finne denne 

typen engasjement. Det kan stilles spørsmål til hvorvidt de har valgt bort jobber som de kunne 

ha vært mer engasjert i, fordi de vet at dette ikke hadde latt seg forene med familielivet. 

Fordelen med de jobbene de har valgt er at de muliggjør for å kunne balansere arbeidsliv og 

familieliv på en tilfredsstillende måte. På den andre siden kan det være de kjenner på en 

mangel i arbeidslivet, hvor de ønsker å bli utfordret mer. I tillegg til Marie, sier også Signe at 
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hun ikke utvikler seg så mye i den jobben hun har nå, da hun sitter som den eneste i 

kommunikasjonsavdelingen og ikke har noe å strekke seg etter (Vedlegg 4, s. 5). 
  
Satt på spissen ser det ut til at valget står mellom å være engasjert og bli utfordret i arbeidet på 

den ene siden og ha tid til familien på den andre siden. Opplever de da en god balanse? 

Work-life balance handler nettopp om at medarbeidere opplever at de både får utfolde seg i 

sin arbeidssituasjon i tillegg til å utfolde seg i sin rolle i familielivet. Allikevel oppfatter vi at 

informantene er tilfredse med sin arbeidssituasjon, og hvis de er tilfredse på begge arenaer og 

opplever at de har plass til begge liv, kan vi også si at de opplever en god balanse. Hva skjer 

om medarbeidere ikke opplever at de har plass til begge liv, eller om de ikke klarer å sette 

grenser for arbeidet?  
  

7.2.2 Hva skjer når medarbeidere ikke evner å lede seg selv? 

Som Raffnsøe (2009) skriver, er press og stress et stadig større problem i det moderne 

arbeidsliv og medarbeidere skal passe på at lidenskapen for arbeidet ikke bikker over til å bli 

en lidelse. At arbeidet i dag fyller mer i medarbeideres liv, kan være en grunn til at stress 

oppstår. Medarbeidere får hele tiden mer frihet i arbeidet gjennom selvledelse og fleksibel 

arbeidstid. Som vi har sett er det opp til medarbeiderne selv å vurdere når arbeidsdagen skal 

stoppe, for det gjør den ikke automatisk når de forlater kontoret.  
 

“Tiden er blevet mindre væsentlig, og vi kan arbejde alle steder – ude som hjemme. Det betyder, at 

tingene flyder mere sammen for os, og det får fornemmelsen af den samlede arbejdstid til at stige og 

forøger også følelsen af stress “ (Jørgensen, 2006). 
  
Informantene i denne oppgaven evner på mange måter å selv sette en grense som selvledende 

medarbeidere i det grenseløse arbeidsliv, og dette er også en grunn til at de opplever en god 

work-life balance. Ifølge Remke og Risberg (2012) øker de sammensmeltede grenser mellom 

arbeidsliv og privatliv risikoen for stress. De argumenterer for at risikoen for stress minskes, 

hvis det er en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv, og at denne balansen er en vesentlig 

faktor for trivsel. At informantene opplever deres balanse mellom familie- og arbeidsliv som 

god, bidrar dermed til at de ikke opplever stress.  
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Det er på den andre siden ikke sikkert at de alltid opplever det på denne måten, og de krav 

som stilles fra familie- og arbeidsliv er ikke konstante krav som aldri endrer seg. Raffnsøe 

(2009) skriver at det er en vanskelig oppgave å hele tiden skulle etablere og respektere de 

uselvfølgelige grenser. I det moderne grenseløse arbeid får disse karakter av skjøre og 

avgjørende balanser, som vi selv hele tiden skal finne tilbake til. Samtidig har vi fornemmelsen 

av at vi er utilstrekkelige, fordi vi konstant rammer ved siden av det optimale og dermed også 

står i fare for å falle. Det kan altså være vanskelig for medarbeidere å opprettholde en god 

balanse mellom arbeidsliv og familieliv.  

 

Tidligere i oppgaven har vi diskutert at informantene har blitt nødt til å gjøre endringer, enten 

i familielivet eller i arbeidslivet, for å selv sørge for at de opplever en god balanse og at de ikke 

opplever press, stress eller utilfredshet. Ifølge Kristensen (2011) ligger det et stort ansvar på 

medarbeiderne, når de på den ene siden skal lede seg selv gjennom et eksistensielt kjennskap 

til deres egne grenser, ambisjoner og mål, og på den andre siden er individuelt ansvarlige for å 

si fra og sette grenser (Kristensen, 2011, s. 12). Det kan være at medarbeidere blir nødt til å 

oppleve at balansen mellom familie- og arbeidsliv ikke fungerer godt, for å finne ut av hva de 

skal gjøre for å forene de to liv på best mulig måte. Vi har i analysen sett at blant annet Marie 

og Linda tidligere har erfart at balansen fungerte dårlig, hvor de har stått overfor press, dårlig 

samvittighet, rollekonflikter eller stress. Dette har i senere tid endret seg, enten fordi de har 

gjort endringer i arbeidslivet eller fordi det har skjedd endringer i familielivet, som for 

eksempel at barna har blitt eldre. 
 

Den friheten som selvledende medarbeidere har byr altså på noen utfordringer, spesielt i 

forhold til at medarbeiderne selv er ansvarlige og skal sørge for at de begrenser seg overfor 

arbeidslivet. På den andre siden er medarbeidere i dag også frie i arbeidet, og ikke bare frie 

utenfor arbeidet som industriarbeideren var. Dette innebærer at de kan tilpasse deres 

arbeidsliv til familielivet. Gjennom fleksibilitet og selvledelse kan ikke medarbeidere bare gjøre 

det de vil innenfor arbeidsplassens rammer, men de har frihet til å gjøre det som passer i 

forhold til hele deres liv. «Friheden er altså helt grundlæggende, da den giver medarbejderne udstrakt 

mulighed for individuelt at tilpasse arbejdet til resten af deres liv” (Kristensen, 2011, s. 29). For flere av 

informantene fungerer også friheten på denne måten, hvor de bruker den til å tilpasse 

arbeidslivet til familielivet, gjennom å for eksempel gå tidligere for å hente i barnehagen eller 
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ta noen timer fri for å være med på skolearrangementer. Dette muliggjør på mange måter 

work-life balance og kan dermed fungere som en buffer mot stress.  
  
Dersom medarbeidere klarer å navigere i friheten på en måte som gagner både deres 

arbeidsliv og deres familieliv er de ifølge Remke og Risberg (2012) skjermet for stress. Men 

hva skjer når den grenseløse personen trer inn i det moderne og grenseløse arbeidslivet? 

  
Lisbeth Lyngse, i samarbeid med Cand.phil., ph.d Agi Csonka (2005), skriver i artiklen “Det 

grænseløse arbejde giver både stress og glæder”, at stress ikke nødvendigvis avhenger av lange 

arbeidstider, men av hvordan arbeidet er organisert og hvilke prioriteringer medarbeidere har 

i forhold til privatlivet (Lyngse, 2005). De er på mange måter enige med Raffnsøe (2009), i at 

om medarbeidere ikke klarer å administrere fleksibiliteten i arbeidslivet, kan de oppleve stress. 

Dersom medarbeidere ikke klarer å legge arbeidet fra seg, i utgangspunktet fordi de er så 

engasjert i det, kan de tilslutt stå i en posisjon hvor de har for mange forpliktelser og for mye å 

se til. De vil da ikke lenger se en glede i det, og i det de går over i en ulyst-betonet sinnstilstand 

blir de stresset. Et fleksibelt og grenseløst arbeidsliv vil på denne måten ha negative 

konsekvenser for en person som har vanskelig med å sette grenser, eller som ikke evner å lede 

seg selv. På den andre siden vil det, som vi tidligere har sett, ha positive konsekvenser for de 

som klarer å administrere det. Informantene i denne oppgaven har gitt uttrykk for at de 

tidligere har hatt vanskeligere med å administrere sin balanse, hvor de også opplevde tidspress 

og stress. Vi erfarer at de nå, etter å ha gjort endringer og barna har blitt eldre, evner å sette 

grenser og administrere sin frihet, og at de heller ikke står overfor stress. For medarbeidere 

som er gode til å lede seg selv kan frihet bidra til å opprettholde en god balanse, noe som også 

faktisk vil forhindre at de opplever stress. 
 

7.2.3 Generasjonsforskjeller 

Som tidligere diskutert så er våre informanter flinke til å administrere fleksibiliteten og lede 

seg selv i det grenseløse arbeidsliv. Vi vil i det følgende stille spørsmål til hvorvidt dette er et 

resultat av hvilken generasjon de tilhører. Det er i dag større fokus enn noen gang, på å 

balansere grensen mellom fritid- og arbeidsliv (Simard, 2011 i Kumar & Velmurugan, 2018, s. 

142). Med økende fokus og press for å balansere arbeidsliv og fritid, har det også vært et 
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økende nivå av stress og utbrenthet. Work-life balance konflikter som dette har innflytelse på 

arbeidstakernes identitet, trivsel og arbeidskvalitet.  
 

En del av våre informanter er en del av det vi kaller generasjon Y (født mellom 1981 og 1996) 

og resten går under generasjon X (født mellom 1961 og 1981). Generasjon Y, også kalt 

millennials, er formet av den teknologiske revolusjonen som skjedde gjennom deres 

ungdomstid. Når generasjon Y ikke får sine forventinger møtt, søker de seg videre til nye 

utfordringer, hvor de kan få det slik de vil og bli verdsatt (Brown et al., 2009 i Kumar & 

Velmurugan, 2018, s. 143). Ifølge Kerslake (2005) viser generasjon Y lojalitet så lenge de 

oppnår sine mål, og deretter søker de seg videre til nye utfordringer (Kerslake, 2005 i Kumar 

& Velmurugan, 2018, s. 143). Som vi har sett i analysen, opplever informantene overordnet 

sett en god work-life balance, og har gjort endringer for å forene familie- og arbeidsliv. Som 

Kumar & Velmurugan hevder er generasjonene blitt mer oppmerksomme på å ha en work-

life balance. Generasjon Y og X tror på å leve et godt balansert liv, hvor de kan ha et godt 

arbeid- og familieliv (Kumar & Velmurugan, 2018, s. 146, Breivik, 2019). Den generasjon 

informantene er en del av, kan derfor også være en viktig faktor når det gjelder deres evne til å 

sette grenser for seg selv. 
 

At arbeidslivet er blitt så fleksibelt, gjør som tidligere nevnt at det kan være vanskelig å sette 

skille for når arbeidet slutter, og fritiden begynner. I forhold til det fleksible eller grenseløse 

arbeide, mener Csonka, at det finnes tre generasjonsbølger (Lyngse, 2005). På 1980-tallet og 

starten av 90-tallet var fleksibilitet løsningen på å skape en god balanse mellom arbeid- og 

familieliv. På 90-tallet var ikke fleksibilitetet lenger bare lykken, fordi etter at fleksible 

arbeidsordninger ble innført,  arbeidet folk mer timer om uken og hadde derfor vanskeligheter 

med å få familie- og arbeidsliv til å henge sammen. Så der hvor fleksibilitet var løsningen på 

80-tallet, var det blitt et problem på 90-tallet. Vi er nå i en epoke, hvor det handler om å 

kunne lære å administrere fleksibiliteten, noe som gjenkjennes i våre funn. Den yngre 

generasjonen er vant til fleksibilitet og til å administrere og sette grenser for hvordan tiden skal 

disponeres på arbeidet og fritiden (Lyngse, 2005).  
 

For å trives, er det viktig at vi har balanse i livet, hvor vi er fornøyd med alle områder av vårt 

liv. Er generasjonene blitt bedre på å prioritere seg selv, og gjøre tiltak dersom de ikke er 

fornøyd? Det er slik det fremkommer av litteraturen og empirien. Vi ser at både Celine og 
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Signe, har skiftet jobber relativt nylig, grunnet at de ikke var tilfreds med hvordan de hadde 

det. Celine skiftet arbeidet for å få noe mer fleksibilitet, og Signe skiftet arbeidet for å få mer 

tid til familien. Dette stemmer overens med teorien om at medarbeidere søker seg videre 

dersom de ikke er tilfredse, til de får det slik de ønsker. 
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8 
Kritikk 

 
Problemstillingen som analyseres og konkluderes i denne oppgaven er: Hvordan skaper det 

grenseløse arbeidsliv utfordringer og muligheter for yrkesaktive mødres work-life balance? Spørsmålet er om 

konklusjonene umiddelbart kan overføres til å gjelde for alle yrkesaktive mødre. Med et 

fenomenologisk og hermeneutisk utgangspunkt, relaterer våre konklusjoner seg til de 

utfordringer og muligheter, som informantene opplever at det grenseløse arbeidsliv skaper i 

deres hverdag, og hvordan fenomenet er en del av deres livsverden. Dette åpner opp for at 

fenomenet derfor kan oppleves annerledes for andre yrkesaktive mødre, enn de vi har 

intervjuet. Den sannhet vi presenterer i analysen er basert på den sammenheng det er mellom 

informantenes hevdede utsagn, men hvor hovedfokuset ligger i å belyse den subjektive 

opplevelse i seg selv, fremfor hvorvidt den er sann eller usann. 
 

Vi vil i følgende stille oss kritisk til noen av de teorier som anvendes i analysen av 

problemstillingen. Vi bruker gjennomgående Kristensens (2011) bok, “Det grenseløse 

arbejdsliv, at lede de selvledende medarbejdere”, for å identifisere de dimensjoner av 

grenseløshet informantene er berørt av, samt i analysen av hvilke utfordringer og muligheter 

disse dimensjonene bringer med seg. Det er verdt å nevne at Kristensen (2011) har skrevet 

boken rettet mot selvledende medarbeidere og deres ledere (Kristensen, 2011, s. 13). Vi ser 

teorien som relevant i analysen av problemstillingen, da informantene nettopp er selvledende 

medarbeidere i et grenseløst arbeidsliv. Kristensen (2011) identifiserer flere dimensjoner av 

grenseløshet enn de vi anvender i analysen, og vi gir dermed et mer begrenset innblikk i 

teorien. Da empirien i mindre grad relaterer seg til de dimensjoner som er utelatt, og fordi vi 
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ikke finner at disse dimensjonene skaper utfordringer eller muligheter for informantenes work-

life balance, ser vi de heller ikke som relevante i analysen av problemstillingen.  
 

Kristensen (2011) har en filosofisk inngang til forståelsen av det grenseløse arbeidsliv og 

selvledelse. Han ser derfor ikke på følelser, personlige motiver og individuelle opplevelser som 

noe, som kan forklare, hvorfor folk agerer og handler, slik de gjør. I stedet tar han 

utgangspunkt i de individuelle følelser og opplevelser for å forklare de allmenne erfaringer, 

som vi kan utlede av dem. På denne måten skiller Kristensens (2011) forståelse seg fra den 

forståelse vi tar utgangspunkt i, da vi ser at hvordan individer opplever det grenseløse 

arbeidsliv og work-life balance har følger for hvilke valg de tar i eget liv. 
 

Det er flere av de anvendte teorier som har et annet vitenskapsteoretisk ståsted, enn 

fenomenologien og hermeneutikken som vi trekker vår forståelse fra. Vil gjøre rede for noen 

av de viktigste ulikheter i det følgende. Vi anvender i analysen av underspørsmål tre, 

Majgaards (2012) teori om krysspress. Majgaard (2012), fortolker i sin artikkel, organisasjoner 

som en plattform av forskjellige aktører. Han er ikke opptatt av individet i seg selv, men heller 

de posisjoner som er i en organisasjon. Med et sosialkonstruktivistisk utgangspunkt 

systematiserer han, og ser systemene som relevante, fremfor mennesket.  

Dette menneskesyn skiller seg fra vårt, på den måten at vi ser individers opplevelser som det 

sentrale i forståelsen av et fenomen. Vi synes allikevel teorien om krysspress er relevant i 

analysen av problemstillingen, da den bidrar til å sette ord på noen av de opplevelsene 

informantene har og som har følger for hvordan det grenseløse arbeidsliv skaper utfordringer 

for deres work-life balance. I analysen av underspørsmål to, har vi også anvendt noen teorier 

som har et annet vitenskapsteoretisk utgangspunkt enn den vi selv trekker vår forståelse fra. Vi 

bruker blant annet to kvantitative studier, herunder Offers (2014) studie om mentalt arbeid, 

og Firoozabadi et al. sitt studie om konsekvensene av å tenke på arbeidet. Vi bruker disse 

studiene for å underbygge og sette ord på våre poeng, men det er verdt å merke seg at de med 

et positivistisk utgangspunkt har en forståelse som tilsier at mennesker kan kategoriseres, hvor 

vi ser verdi i og analyserer på de individuelle fortellinger. 
 

Noen av våre funn er sett i sammenheng med eldre teori, for eksempel Hochschilds (1997) 

teori om at arbeidstakere med fleksitid opplever høyere grad av arbeid-familie konflikt, versus 

dem som må møte på jobb en bestemt tid. Vi har i vår analyse funnet det motsatte, at 
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arbeidstakere med fleksitid opplever lavere grad av arbeid-familie konflikt versus dem med 

faste arbeidstider. Det kan være at Hochschilds konklusjoner hadde vært annerledes om hun 

hadde undersøkt emnet i dag, og at tiden og diverse trends har ført til at medarbeideres 

tilnærming til fleksitid har endret seg. Vi ser fortsatt koblingene til eldre teori som relevante, 

da de understreker våre funn, i tillegg til å antyde eventuelle endringer i medarbeideres 

tilnærming til work-life balance. 
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9 
Konklusjon 

	
	
 
Målet for oppgaven var å få innsikt i hvordan det grenseløse arbeidsliv skaper utfordringer og 

muligheter for yrkesaktive mødres work-life balance. Balanse er viktig for å ha et godt familie- 

og arbeidsliv. Gjennom livet endrer prioriteringen seg mellom fritid-, familie- og arbeidsliv, 

men overordnet sett handler det å ha nettopp det liv, som den enkelte ønsker og trives i. Det 

handler om, at du forholder deg til de prioriteringer som er her og nå, og har fokus på det. 

Som det fremkommer av oppgaven endret informantene sine prioriteringer når de ble mor, 

noe som har hatt en stor betydning i forhold til deres work-life balance.  
 

Arbeidslivet er grenseløst for medarbeidere på mange ulike måter. Vår empiri viser at 

yrkesaktive mødre i hovedsak er preget av dimensjonene tidslig fleksibilitet, teknologisk 

utvikling, immateriell produksjon, kulturell grenseløshet og altinkluderende subjektivitet. Disse 

ulike dimensjonene av grenseløshet skaper utfordringer og muligheter for yrkesaktive mødres 

work-life balance på forskjellige måter, som vi har identifisert gjennom tre underspørsmål.  
 

Hele åtte av ni informanter hadde en grad av fleksibel tidsorganisering. Gjennomgående 

mente alle informantene at fleksitid er en positiv ordning, som bidrar til en god balanse 

mellom familie- og arbeidsliv. Fleksitid muliggjør at informantene kan tilpasse arbeidslivet til 

familielivet, for eksempel gjennom å hente barna tidligere i barnehagen, slik at de kan 

tilbringe mer tid sammen med dem når de er våkne. Som kompensasjon for den tapte 

arbeidstiden, har de mulighet for å arbeide videre om kvelden. En av informantene sier også 

at grunnen til at hun har en god work-life balance er fordi organisasjonen hun arbeider i har 

fleksitid. En utfordring oppstår når medarbeidere opplever at de har for mye å gjøre på 

arbeidet, da kan fleksitiden bidra til å øke arbeidstiden og dermed forstyrre balansen mellom 
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familie- og arbeidstid. Dette er kun tilfellet for én av de ni informantene. Funnene våre viser at 

de resterende informantene opplever motsatt, at fleksitid gir dem mer tid med familien. Vi kan 

dermed si at grenseløsheten tidslig fleksibilitet på organisasjonsnivå, blir en løsning på 

tidsklemmeproblematikken, fordi den hjelper mødre med å tilpasse arbeidslivet til familielivet, 

slik at de opplever en god work-life balance.  
 

Arbeidet er alltid tilgjengelig for medarbeidere gjennom teknologi. Det er opp til dem selv å 

velge hvor tilgjengelige de skal være utenom arbeidstiden, og dette kan være en utfordring. De 

fleste av informantene sjekker noen ganger mails etter arbeidstid eller i helger, men det er ikke 

noe de bruker mye tid på og heller ikke noe de opplever som forstyrrende for balansen 

mellom familie- og arbeidsliv. De ser det heller som en mulighet for dem til å holde seg 

oppdatert på det som foregår på arbeidsplassen, når de ikke er der. Det er kun tre av 

informantene som tar computeren med hjem for å arbeide hjemmefra, hvor kun én av disse 

gjorde det fordi hun opplevde at hun hadde for mye å gjøre. I det andre tilfellet ble det sett på 

som en mulighet til å tilpasse arbeidstiden til familielivet. Informantene opplever det i 

hovedsak som lett å la arbeidet ligge igjen på arbeidsplassen. Dette henger sammen med at det 

ikke ligger noen forventninger i kulturen til at de skal være tilgjengelige hele tiden eller yte 

ekstra. Virksomheter kan gjøre det lettere for medarbeidere å koble fra, gjennom å tilby 

løsninger som 3kontakt, hvor de kan stenge sitt arbeidstelefonnummer når de forlater 

arbeidsstedet. På denne måten sier virksomheten at det er lov å ikke være tilgjengelig, og gjør 

det lettere for medarbeidere å velge å ikke være det. Arbeidslivet vil da i mindre grad flyte inn 

i familielivet og medarbeiderne kan oppleve en god balanse mellom de to liv.  
 

Medarbeidere i det moderne arbeidsliv legger ofte noe mer i arbeidet enn at det bare er noe 

de gjør for å leve. De er en del av en virksomhetskultur, hvor de har ulik grad av 

selvbestemmelse over hvilke oppgaver de skal gjøre og hvordan de skal løse dem. 

Virksomhetskulturen kan bidra til å skape et tidsmiljø hvor arbeidets problemer og dilemmaer 

er nærværende hos medarbeiderne hele tiden. Det er kun to av informantene som er utfordret 

av denne dimensjonen av grenseløshet, hvor de er en del av et tidsmiljø hvor de er nødt til å 

gjøre en ekstra innsats for å fullføre sine arbeidsoppgaver i tide. For de resterende informanter 

bidrar virksomhetskulturen til å gi arbeidet mening, og det er aksept for at de kan benytte seg 

av den fleksibilitet og frihet som finnes med hensyn til familien, slik at de opplever en god 

work-life balance. Å være del av en virksomhetskultur med høy grad av selvbestemmelse, kan 
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dermed ha positive følger, dersom det ikke finnes et tidsmiljø som legger press på 

medarbeiderne. 
 

En konsekvens av det grenseløse arbeidslivet er at arbeidet alltid er tilgjengelig i 

medarbeidernes tanker. Informantene er flinke til å adskille familie- og arbeidsliv, og opplever 

i høyere grad en negativ familie-til-arbeid spillover enn en arbeid-til-familie spillover. Da alle 

våre informanter er kunnskapsarbeidere, kan de hele tiden være i gang med å tenke og utvikle 

konsepter og ideer. Det kan det dermed være en utfordring å la arbeidet ligge igjen på 

arbeidsplassen. To av våre informanter sa at de ofte tenker på arbeidet utenom arbeidstiden, 

fordi de arbeidet med mennesker. Den ene av informantene sier også at det er utenom 

arbeidstiden hun finner løsninger. Problemløsende tenking på arbeidet er ikke skadelig på 

samme måte som affektiv tenking, fordi medarbeideren tror at de kan håndtere situasjonen, 

og det oppleves dermed som noe positivt og bidrar til at medarbeideren føler en 

mestringsfølelse. Affektiv tenking, oppleves kun av én to informant. Denne type tenking, som 

knytter seg til de følelsesmessige siden ved arbeidet, og er mer skadelig enn den 

problemløsende tenking.  
 

Dersom medarbeidere i stor grad tillater arbeidslivet å fylle i deres privat- eller familieliv, om 

det så er gjennom hjemmearbeid, svare på mails utenom arbeidstiden, eller tenke på arbeidet, 

kan det føre til at de opplever det som vanskelig å skille mellom sin rolle i arbeidslivet og sin 

rolle som mor. Medarbeidere kan erfare at rollene flyter sammen og at det oppstår role-

blurring. Dette kan oppleves som en utfordring og forstyrre balansen mellom familie- og 

arbeidsliv, men dersom medarbeidere evner å skille mellom rollene og holde de to liv adskilt, 

vil det ikke ha negative konsekvenser for work-life balance. Våre funn tilsier at det i større 

grad er morsrollen som er med på arbeidet, fremfor arbeidsrollen som er med hjem. 

Utfordringen her er at det kan være vanskelig for medarbeiderne å ha full konsentrasjon på 

arbeidsoppgaver og utføre arbeidsrollen fullt ut. 
 

Gjennom dimensjonen altinkluderende subjektivitet, krever det grenseløse arbeidsliv at 

medarbeidere skal utvikle deres subjektivitet og ta hele seg selv med på arbeid for å skape 

verdi for virksomheten. Ved at medarbeidere skal være personlige på arbeidet, og hvor selvet 

er tenkt som et relevant ledelsesobjekt, kan en utfordring oppstå hvor det er vanskelig å skille 

mellom medarbeider og menneske. Flere av informantene ser arbeidet som en del av seg selv, 
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og det er også noen som sier de identifiserer seg med det. Dette kan gjøre det vanskeligere for 

dem å adskille seg fra sin arbeidsidentitet, og dermed også forstyrre deres rolle som mor, 

gjennom at de i større grad lar arbeidet fylle i deres private liv. 

Medarbeidere som opplever motstridende krav fra sin rolle i arbeidslivet og sin rolle som mor, 

står overfor inter-rollekonflikter, noe som kan føre til at de opplever krysspress. Analyse del tre 

viser at dette spesielt er tilfellet når barna er små og går i barnehage. Som litteraturen også 

hevder, faller den mest aktive delen av yrkeslivet sammen med de årene hvor familien krever 

mest.  Informantene opplevde en dårlig work-life balance når de sto overfor krysspresset, men 

at krysspresset lettet og balansen ble bedre etter hvert som barna ble eldre.  
 

En av de største utfordringene i det grenseløse arbeidsliv er at medarbeidere selv står ansvarlig 

for å sette grenser. De skal ta aktive valg i forhold til arbeidstid, om de skal være tilgjengelige 

utenfor arbeidstiden, om de skal arbeide hjemmefra, om de skal tillate seg å tenke på arbeidet, 

om de skal la rollen som mor finne sted på arbeidsplassen, eller rollen i arbeidslivet finne sted i 

hjemmet. Dersom en medarbeider ikke evner å selv sette grenser, vil det ikke bare skape 

utfordringer for deres work-life balance, men det kan også få konsekvenser som stress eller 

utbrenthet. Våre funn tilsier at dersom medarbeidere evner å lede seg selv, og selv sette 

grenser, vil det grenseløse arbeidsliv skape muligheter for work-life balance. Friheten åpner 

dermed opp for at de kan tilpasse sitt arbeidsliv til familielivet, på en måte hvor de opplever 

tilfredshet i begge liv.  
 

Som oppgaven viser skaper det grenseløse arbeidsliv flere utfordringer og muligheter for 

yrkesaktive mødres work-life balance. Overordnet sett opplever informantene en god work-life 

balance, selv om mange av dem tidligere har stått overfor situasjoner preget av krysspress, 

rollekonflikt eller tidspress. Ved å gjøre endringer i arbeidslivet, som å skifte jobb eller gå ned i 

tid, befinner de seg nå i stor grad i jobber som er forenlige med familielivet. På denne måten 

klarer de å imøtekomme krav til begge roller. Disse jobbene setter dem ikke noen 

honningfelle, og det blir dermed lettere for dem å lede seg selv og sette grenser i det grenseløse 

arbeidsliv. 
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10 
Perspektivering 

	
	
 

I denne oppgaven settes det fokus på en rekke muligheter og utfordringer som det grenseløse 

arbeidslivet medfører for mødre, med henblikk på work-life balance. Det er i denne 

forbindelse en rekke emner som kunne vært interessante å undersøke nærmere. Følgende 

perspektivering vil derfor bygge videre på deler av diskusjonen og konklusjonens aspekter og 

komme med forslag til hva vi finner kan være givende i et videre arbeid med work-life 

balance. Vi vil i det følgende introdusere to nye innfallsvinkler til videre forskning. 
 

Foruten å undersøke work-life balance hos kun mødre, kunne det vært interessant å undersøke 

work-life balance på virksomhetsnivå. Hva kan virksomheter gjøre for å tilrettelegge for en 

god work-life balance for medarbeiderne? Våre funn viser at mye av grunnen til at 

informantene opplever en god work-life balance er på grunn av den fleksibilitet som 

virksomheter tilbyr ansatte. Eksempel på en virksomhet som tilrettelegger for work-life 

balance er IIH Nordic. I 2017 innførte virksomheten en fire dagers arbeidsuke for å fremme 

work-life balance. Medarbeiderne får fri hver fredag til å dyrke familieliv, personlige interesser 

og fritidssysler (Bergman, 2016). Etter at IIH Nordic innførte en fire dagers arbeidsuke har det 

blitt mindre sykefravær og hele 50% lavere stressnivå. IIH Nordic vant også prisen for å være 

Danmarks beste mindre arbeidsplass i Great Place to Work 2018 (IIH Nordic, 2019). Dette 

eksempelet viser at virksomheter kan være med på å gjøre en stor forskjell i medarbeideres 

work-life balance, ved å tilby en arbeidsorganisering som åpner opp for mer tid til familie og 

fritid. Kumar & Velmurugan (2018) poengterer også viktigheten av virksomheters rolle i 

balansen. De skriver at for å hjelpe medarbeiderne med å oppnå en god balanse mellom fritid 

og arbeidsliv, må virksomheten gjøre noen tiltak for å fremme det (Kumar & Velmurugan, 
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2018, s. 146). Ledelsen har ansvaret for å skape og gjennomføre retningslinjer som hjelper 

ansatte med å møte arbeidslivets utfordringer (Kumar & Velmurugan, 2018, s. 146). Videre 

hevder Kumar & Velmurugan (2018) at å fremme en positiv arbeidskultur, hjelper 

virksomheter med å få tillit fra sine ansatte, og få dem til å føle at deres arbeidsgiver er opptatt 

av deres velvære. Det er viktig å kommunisere en arbeidslivskultur, som gjør medarbeiderne 

oppmerksomme på behovet og fordelene med work-life balance, slik at de lettere kan 

administrere sin balanse (Kumar & Velmurugan, 2008, s. 146). Virksomheter kan altså spille 

en viktig rolle for at medarbeidere opplever en god work-life balance. På grunnlag av dette vil 

det derfor også være relevant å sette problemstillingen inn i et perspektiv, som tar sikte på å 

identifisere hvordan virksomheter skaper muligheter og utfordringer i yrkesaktive mødres 

work-life balance.  
 

Vi har gjennom vår undersøkelse, funnet at noen av informantene tar valg i arbeidslivet ut i 

fra hvilken yrkesrolle deres mann har. Dersom far har en krevende jobb, er det på bakgrunn 

av vår empiri, naturlig for mødre å ta valg i arbeidslivet som er forenlige med familielivet. På 

denne måten kan de oppleve en god balanse mellom de to liv og møte de krav som stilles fra 

barna og familielivet, uten å gå på kompromiss med fars jobb. Vi har i diskusjonen stilt 

spørsmål til hvorvidt den underliggende implisitte kjønnsarbeidsdelingen har konsekvenser for 

forholdet mellom far og barn. Hvor permisjonspolitikkens hensikt er at familie- og 

arbeidslivets byrder og goder skal deles mellom kvinner og menn, kan det grenseløse arbeidsliv 

utfordre dette. Historisk sett sanksjonerer de samfunnsmessige normer menn som reduserer 

sin arbeidstid, med hensyn til familielivet. Våre konklusjoner tilsier at dette kan ha 

konsekvenser for hvordan familie- og arbeidslivet disponeres mellom foreldre, hvor mor 

reduserer sin arbeidstid med hensyn til familielivet. Det kan på bakgrunn av dette antas at 

noen fedre arbeider mer enn mødre, og at de av den grunn, til tider tilbringer mindre tid med 

barna. Det ville på dette grunnlag også være interessant å undersøke fenomenet, work-life 

balance gjennom fedres livsverden. Hvordan oppfatter de at det grenseløse arbeidsliv påvirker 

dem med hensyn til work life balance? Har fedre det vanskeligere med å sette grenser for seg 

selv, og opplever de i dette tilfellet at det utfordrer balansen mellom familie- og arbeidsliv? I 

forlengelse av dette, og våre funn, kunne det også være relevant å undersøke hvorvidt det er 

en klar tendens til at det er mødre, fremfor fedre, som gjør endringer i sitt arbeidsliv med 

hensyn til familielivet, for å skape det de opplever som en god work-life balance. 
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Vi finner at det er mange forhold omkring work-life balance i det grenseløse arbeidsliv som 

kan bidra med, og inspirere til mer kunnskap omkring tematikken vi problematiserer. Vi 

håper oppgaven, og tilhørende konklusjoner, kan bidra til å skape en bevissthet og en interesse 

omkring tema. Våre funn tilsier at mødre skal evne å lede seg selv i det grenseløse arbeidsliv, 

for å skape det de opplever som en god work-life balance, og vi ser dermed stor verdi i å 

belyse tematikken. 
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Vedlegg	1	
	
Mari:	Kan	starte	med	at	du	presenterer	deg	selv,	og	hvilken	er	rolle	du	har	i	
virksomheten?	
Respondent:	Informant	1,	32	år	og	sitter	som	rekruteringskonsultent.		
Mari:	Hvor	lenge	har	du	arbeidet	i	virksomhet?		
Respondent:	1	mnd.	Helt	nytt.	Var	i	x	tidligere,	dersom	dere	kjenner	det.		
Mari:	Er	det	samme	type	virksomhet?		
Respondent:	Nei,	slettes	ikke.	Det	er	en	industrivirksomhet	som	selger	
bygningsprodukter	til	virksomheter.		
Mari:	Hva	er	dine	typiske	arbeidsoppgaver?	
Respondent:	Det	er	å	finne	kandidater	til	de	jobber	som	kundene	booker	oss	til.	Det	er	å	
skape	det	beste	match	mellom	jobb	og	kandidat.		
Mari:	Vil	det	si	at	dere	får	inn	kundeforespørsler	om	å	finne	en	kandidat	som	har	den	og	
den	profil?		
Respondent:	Ja,	så	sier	de	til	oss:	vi	ønsker	å	ansette	en	compliance	officer	eksempelvis	
og	vil	dere	være	søte	og	finne	en	profil	til	oss	som	matcher	kravene	i	stillingsoppslaget.	
For	tiden	kjører	vi	også	graduate	programmer	for	x	og	x,	hvor	de	skal	finne	kandidater	
til	forskjellige	graduate	stillinger.		
Mari:	Spennende.	Føler	du	at	dine	arbeidsoppgaver	er	utfordrende?		
Respondent:	Ja,	men	ikke	uløselige.	Men	jo,	spennende,	showe	og	utfordrende.	Avhenger	
selvfølgelig	av	hvilke	jobbtyper	det	er.	Det	er	jo	jobber	hvor	det	er	vanskeligere	og	finne	
kandidater,	enn	andre.	Eksempelvis	på	graduate	stillinger	så	kommer	det	en	del	
søknader.	For	eksempel	hvis	du	tar	en	compliance	officer,	vil	det	komme	mye	færre	
søknader,	og	man	må	selv	ut	å		searche	for	å		finne	den	rette	kandidat	da	det	er	høy	
etterspørsel	etter	dem.	Det	er	svært	forskjellig,	men	det	er	sjovt	fordi	det	er	en	dynamisk	
arbeidsdag	og	det	er	mange	forskjellige	oppgaver	og	mange	elementer	i	den	
jobbsøkningsprosess.		
Mari:	Samarbeider	du	med	andre,	eller	arbeider	du	mer	alene?	
Respondent:	Neinei,	samarbeider	på	tvers	av	teamet,	det	er	svært	mye	sparring	på	tvers	
av	teamet,	og	man	samarbeider	også	med	kunder	og	kandidater.	Vi	har	en	stor	
berøringsflate,	og	den	er	rett	bred.	
Mari:	Føler	du	at	du	må	lede	deg	selv	mye	i	arbeidet?		
Respondent:	Jeg	føler	at	det	er	stor	fleksibilitet.	Selvfølgelig	følger	det	også	et	stort	
ansvar	med	denne	fleksibilitet,	men	vi	har	en	fantastisk	leder	som	stoler	på	at	vi	utfører	
arbeidsoppgavene	våre.	Det	er	egentlig	opp	til	oss	selv	å	planlegge	dagen,	og	vi	har	
heller	ikke	faste	møtetidspunkter	eller	tidspunkter	hvor	man	kan	gå	hjem	
Mari:	Så	man	har	gode	muligheter	for	å	komme	senere	dersom	man	skal	levere	barn	i	
barnehagen	eller	skal	til	tannlegen?	
Respondent:	Ja,	det	er	helt	fint.	Så	lengde	det	er	en	balanse	i	det.	Selvfølgelig	kan	du	ikke	
kommer	kl.09	og	gå	kl.14	hver	dag,	men	det	skal	være	en	balanse	i	det.	Når	det	er	det,	så	
er	det	rett	fleksibelt.	Man	har	også	mulighet	for	å	arbeide	hjemmefra.	Det	er	mange	av	de	
tingene	man	sitter	med	så	man	kan	gjøre	hjemmefra.		
Mari:	Blir	du	målt	på	input	eller	output?		
Respondent:	Begge.	Nettopp	fordi	sparring	er	så	stort,	og	er	en	så	stor	del	av	hverdagen.	
Derfor	handler	det	også	mye	om	hvilken	input	du	kommer	med.	Det	er	jo	klart	at	hvis	du	
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kommer	med	et	godt	input	vil	dit	output	bli	automatisk	bli	godt.	Ja,	så	det	er	en	
kombinasjon	kan	man	si.		
Mari:	Hvordan	ser	en	arbeidsdag	ut	for	deg?	
Respondent:		
	Ja,	det	er	at	jeg	møter	inn	og	så	ser	jeg	hvilke	søknader	som	kommet	inn	på	de	
forskjellige	stillinger.	Jeg	ser	om	det	er	kommet	noen	spørsmål	fra	kandidater	og	kunder,	
og	hva	man	skal	ta	seg	av.	Det	er	egentlige	det.	Sånn	som	i	går	var	jeg	hos	Carlsberg	hele	
dagen,	fordi	de	har	company	days,	så	da	var	jeg	og	en	kollega	ute	for	å	se	de	graduate	vi	
har	funnet	til	de	stillinger,	og	hvordan	de	performet,	og	for	å	skape	en	relasjon	til	
Carlsberg	selvfølgelig.		
Mari:	Hvordan	opplever	du	kulturen	i	virksomheten,	kan	du	prøve	å	beskrive	den?		
Respondent:	Ekstremt	åpen	og	ung.	Den	er	svært	imøtekommende.	Jeg	har	jo	kun	vært	
her	en	måned,	men	det	føles	som	om	jeg	har	vært	ansatt	i	lengre	tid.	Folk	er	virkelig	
vennlige,	og	vil	hverandre	godt.	Man	kan	se	det	positive	hver	enkelt	medbringer	og	det	
fokuseres	mye	på	det	positive	hele	tiden.		
Mari:	Kan	du	fortelle	om	ditt	familieliv?		
Respondent:	Jeg	er	gift,	og	min	mann	har	to	barn	fra	tidligere	og	vi	har	en	sammen	på	2	
½	år.	Vi	har	hans	to	gutter	7/7,	så	vi	har	en	uke	hver.	Så	hver	annen	uke	er	vi	fem,	og	
hver	annen	uke	er	vi	tre.	
Mari:	Hva	gjør	du	når	du	ikke	er	på	arbeide?	
Respondent:	Så	avleverer	jeg	eller	henter,	er	sammen	med	min	familie	og	mine	
venninner	noen	ganger	i	mellom.	Vi	skifter	på	å	levere	og	hente,	min	mann	og	meg.	Jeg	
har	tre	hentedager	om	uken	og	leverer	ca.	1.	Det	er	primært	min	mann	som	avleverer,	så	
har	han	2	hentedager.	
Mari:	Så	dere	har	fordelt	den	ganske	godt	egentlig	
Respondent:	Ja,	det	er	vi	nødt	til.	Vi	har	også	besteforeldre,	men	vi	har	sakt	i	en	periode	
så	ønsker	vi	å	kjøre	det	selv	for	å	skape	en	rutine	for	vår	sønn.		
Mari:	Opplever	du	at	arbeide	hele	tiden?	At	når	du	kommer	hjem,	kan	sette	deg	ned	og	
fortsette	på	det	du	arbeidet	med	da	du	var	på	arbeidet?	
Respondent:	Om	jeg	føler	at	jeg	kan	sette	meg	ned	å	arbeide	videre	eller?	
Mari:	At	arbeide	hele	tiden	er	tilgjengelig	for	deg?	
Respondent:	Jeg	er	helt	klart	hele	tiden	muligheten	for	å	sette	meg	ned	å	arbeide,	men	
det	er	ikke	noen	som	”fyller”	når	jeg	kommer	hjem.	Det	er	ganske	lett	og	legge	det	fra	seg	
og	være	tilstede	så	kan	jeg	ta	det	frem	om	kvelden,	og	sjekke	mails	og	gjøre	det	siste	
ferdig.	Det	er	lett	å	flekse	inn	og	ut	av	jobben.	Da	jeg	var	hos	x	før,	var	det	mer	låst,	og	
der	var	møtetidene	mer	fast.	Jeg	arbeider	mye	mer	her,	men	jeg	føler	ikke	jeg	arbeider	
mer	her	fordi	det	er	så	fleksibelt,	så	passer	bedre	inn	i	min	hverdag.	Jeg	kunne	ikke	vært	
hos	x	mer	fordi	arbeidstiden	var	så	låst.	Så	det	var	ikke	sjovt.		
Mari:	Litt	nemmere,	når	man	kan	komme	og	gå	når	passer	selv,	så	lenge	man	får	gjort	
det	man	skal.		
Respondent:	Ja,	presis.	Fordi,	så	behøver	du	ikke	å..	Du	kan	stadig	nå	å	hente,	men	også	
stadig	nå	å	avslutte	dine	arbeidsoppgaver.	Du	gjør	det	bare	kanskje	ikke	klokken	16,	
men	så	gjør	du	det	kl.	20	i	stedet	for.	Men	man	når	stadig	igjennom	det	du	skal.		
Mari:	Tar	du	computeren	med	hjem?	
Respondent:	Hver	dag.		
Mari:	Sjekker	du,	og	svarer	på	mails	utenom	arbeidstiden?	
Respondent:	Mhm	



	 122 

Mari:	Tenker	du	ofte	på	arbeidet	utenom	arbeidstiden?	
Respondent:	Nei,	jo	selvfølgelig	tenker	jeg	på	jobben,	men	det	er	også	fordi	arbeidet	gir	
meg	en	ekstrem	energi.	Min	mann	og	jeg	snakker	mye	jobb	der	hjemme,	og	bruker	
hverandre	mye	til	å	sparre	med.	Så	arbeidet	er	en	naturlig	del	av	hverdagen.	Det	fyller	
mye	i	våres	samtaleemne	også	fordi	begge	synes	det	er	interessant.	Et	arbeid	skal	jo	
helst	være	interesse.	Man	skal	jo	helst	ikke	føle	det	er	et	arbeid,	ellers	blir	det	et	surt	liv	
fordi	man	arbeider	så	mye.	
Mari:	Er	du	engasjert	i	arbeidet	ditt?	
Respondent:	Mhm	
Mari:	Det	høres	jo	ut	som	det.	På	hvilke	måte?	
Respondent:		At	jeg	gjerne	vil	løse	oppgavene,	det	betyr	mye	for	meg.	Ikke	bare	det	å	
løse	oppgavene,	men	at	folk	er	glade	og	tilfredse,	gir	meg	riktig	mye	energi.		
Mari:	Er	det	aksept	for	at	man	kan	ta	familiehensyn	i	virksomheten?	
Respondent:	Helt	vilt!	Altså,	200	%.	Våres	leder	er	virkelig	virkelig	god,	så	dersom	du	
skal	til	tannlegen	med	ditt	barn	eller	har	en	legetime,	eller	det	er	arrangementer	i	
voggestuen,	så	kan	man	saktens	arbeide	hjemmefra	eller	gå	tidligere.	Hun	er	super	leder.		
Mari:	Hvor	mange	timer	arbeider	du	ca.	om	uken?	
Respondent:	Det	er	meget	forskjellig.	Det	avhenger	mye	av	hvilke	oppgaver	som	
kommer	inn.	Det	kan	jeg	faktisk	ikke	svare	på	fordi	det	er	virkelig	dynamisk.		
Mari:	Vil	det	si	at	noen	uker	arbeider	du	ganske	mye,	mens	andre	uker	litt	mindre?		
Respondent:	Ja,	presis.		
Mari:	Så	på	den	måten	så	veier	det	gjerne	litt	opp	for	hverandre?	
Respondent:	Ja,	presis.	Jeg	syns	ikke	det	å	sjekke	mails	og	svare	på	mails	er..	Det	tar	jo	
bare	ingen	tid.	Så	bruker	man	10	minutter	der,	og	10	minutter	der,	men	det	er	ikke	noe	
som	fyller.		
Mari:	Hva	betyr	jobben	for	deg?	
Respondent:	Det	betyr	mye!	Det	betyr	noe	man	identifiserer	seg	med,	og	det	er	en	del	av	
hvem	du	er.	Hvis	man	spør	deg	om	hvem	du	er	så	ville	jo	du	nevnt	at	”så	studerer	jeg	HR	
…”.	Det	er	en	del	av	ens	DNA,	det	man	gjør.	Arbeidet	gir	meg	energi	til	å	kunne	være	en	
bedre	mor	og		ha	mer	energi	hjemme.	Jeg	kunne	ikke	gå	hjemme,	uten	å	arbeide,	
eksempelvis.	Det	å	arbeide	er	riktig	viktig	for	meg.		
Mari:	Føler	du	at	jobben	du	har	nå,	gir	deg	mer	en	din	forrige	jobb?	Du	sier	jo	at	du	har	
mye	mer	energi	når	du	kommer	hjem,	og	at	folk	tar	mer	hensyn.		
Respondent:	Helt	sikket.	Jeg	ble	tømt	av	energi	hos	min	tidligere	jobb,	så	jeg	var	svært	
trøtt	når	jeg	kom	hjem,	selv	om	jeg	arbeidet	mindre	timer	så	var	jeg	trøtt	og	irritabel.	
Hvor	dette	arbeid	jeg	har	nå,	og	plassen	jeg	arbeider,	er	mer	meg.		
Mari:	Hvordan	er	balansen	mellom	arbeid	og	familieliv?	
Respondent:	Jeg	synes	den	er	veldig	god,	hvis	det	er	fleksibilitet.	OG	man	kan	styre	
fleksibiliteten	
Mari:	Det	høres	jo	ut	som	dere	har	veldig	fleksible	ordninger	som	gjør	at	man	har	
mulighet	for	å	skape	en	god	balanse,	og	at	virksomheten	legger	til	rette	for	at	man	kan	
dra	på	et	arrangement	i	barnehagen	dersom	man	må	det.		
Respondent:	Jeg	vil	si	det	er	sånn	50	%	en	forutsetning	at	du	kan	arbeide	fleksibelt,	er	at	
virksomheten	du	arbeider	i	tilbyr	fleksibelt	arbeid.	Men	det	er	jo	opp	til	deg	hvordan	du	
bruker	det,	fordi	man	kan	si	at	fleksibelt	arbeid	er	sinnsykt	godt	hvis	du	kan	
administrere	det,	men	hvis	arbeidet	blir	noe	hvor	du	hele	tiden	føler	du	skal	være	på	
arbeidet	og	ikke	kan	flekse	inn	og	ut,	så	er	det	et	problem.		
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Mari:	Du	føler	ikke	dette	er	et	problem	for	deg?		
Respondent:	Overhode	ikke	
Mari:	Vil	du	dermed	si	at	dette	er	en	ideell	arbeidssituasjon	for	deg?	
Respondent:	Ja,	det	vil	jeg	helt	sikkert.		
Mari:	Da	har	vi	egentlig	spurt	om	det	vi	hadde	på	agendaen.	Har	du	noe	mer	du	ønsker	å	
legge	til,	eller	spørre	om?	
Respondent:	Nei	
Karoline	oppfølgingsspørsmål:	Siden	du	sier	du	opplever	balansen	mellom	arbeid	og	
familieliv	er	god,	kan	du	utdype	hvorfor	du	synes	den	er	god?		
Respondent:	Fordi	jeg	føler	jeg	har	mulighet	for.	Selvfølgelig	er	det	veldig	individuelt,	
men	for	meg	betyr	det	å	arbeide	svært	mye,	og	det	har	jeg	behov	for	og	er	med	å	
definere	meg	som	person.	Det	er	noe	som	gir	meg	energi,	er	å	arbeide.	Samtidig	har	jeg	
også	behov	for	å	være	en	god	mor,	og	det	at	det	er	fleksibilitet	gjør	at	jeg	føler	jeg	kan	
levere	et	godt	stykke	arbeid,	og	samtidig	være	en	god	mor.	Så	jeg	behøver	ikke	å	gå	på	
kompromiss	på	en	av	de	parametere.	Jeg	føler	det	er	mulighet	for	at	man	har	suksess	på	
begge	fronter.		
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 124 

Vedlegg	2	
	
K:	 Vil	du	starte	med	å	introdusere	deg	selv	og	din	rolle	i	virksomheten?	
2:	 Jeg	heter	xx,	og	jeg	er	35,	og	jeg	har	vært	i	virksomheten	i	4	og	et	

halvt	år,	ca.	Til	september	har	jeg	vært	her	i	5	år.	Jeg	startet	som	
rekrutteringskonsulent	i	vår	Operations	&	Sales	avdeling	og	så	ble	
jeg	senior	rekrutteringskonsulent	i	samme	avdeling,	så	har	jeg	vært	
et	år	på	barsel,	så	kom	jeg	tilbake	i	september	sist	år	og	sitter	nå	i	
vår	digital	soulutionsavdeling	som	seniorkonsulent.	Jeg	vet	ikke	
hvor	mye	dere	kjenner	til	forretningen?	

K:	 Nei,	jeg	er	med	på	rekrutteringskonsulent,	men	hva	gjør	du	i	din	
jobb?	

2:	 Jeg	sitter	primært	med	rekruttering	av	IT	profiler.	
K:	 Okei	
2:	 Ja,	jeg	sitter	mye	med	Search	and	Selection.	Det	vil	si,	jeg	sitter	med	

litt	tungere	prosesser,	ikke	så	mange	vikaransettelser,	det	er	
primært	fastansettelser	jeg	sitter	med	og	det	er	alt	fra	en	
programmør,	til	en	back-end	utvikler	til	en	IT	supporter,	til	en	
selger	med	spesialkunnskap	innenfor	IT	løsninger	eller	et	eller	
annet.		

K:	 Så	du	har	en	100%	stilling	i	virksomheten?	
2:	 En	100%	stilling?	
K:	 Ja,	at	du	arbeider	fulltid?	
2:	 Fulltid,	ja!	
K:	 Vil	du	beskrive	dine	arbeidsoppgaver	som	utfordrende?	
2:	 Ja	det	vil	jeg.		
K:	 Ja	men	på	en	skala,	eller?	
2:	 På	en	skala	fra	1	til	10?	
K:	 Ja,	for	eksempel.	
2:	 Ja,	hva	skal	jeg	si…	Det	spenner,	det	skal	sies	at	jeg	har	arbeidet	med	

rekruttering	i	10	år.	Og	utover	å	ha	arbeidet	med	rekruttering	i	10	
år	så	har	jeg	også	arbeidet	i	rekrutterings…	i	det	her	segment,	altså	
jeg	har	vært	i	xx	og	xx	og	nå	er	jeg	med	xx.	Så	jeg	har	også	arbeidet	
for	vikar-	rekrutteringsbransjen,	og	det	er	jo	en	annen	måte	å	
arbeide	på	enn	hvis	du	sitter	internt	i	en	HR	og	skal	rekruttere	til	
den	ene	virksomhet.	Så,	men	jeg	har	blitt	flyttet	faglig,	så	noen	
oppgaver	er	mer	utfordrende,	hvor	andre	nok	sitter	litt	på	
ryggraden	og	jeg	ikke	tenker	like	mye	over	det	når	jeg	arbeider	med	
det.	Så	på	en	skala	fra	1-10	for	å	svare	på	ditt	spørsmål,	det	varierer	
nok	alt	fra	5-10.	Min	utfordring	pt.	Er,	jeg	er	flyttet	inn	i	et	IT	
segment,	jeg	har	kjennskap	til	IT,	men	IT-termer	og	termonologi	
generelt	innenfor	IT	er	nytt	for	meg.	Så	min	utfordring	i	det	nye	
segment	er	å	fremstå	profesjonelt	overfor	en	kunde	uten	å	virke	
inkompetent.	Og	det	er	en	hårfin	balanse,	fordi	jeg	regner	ikke	med	
jeg	blir	spesialist	i	IT,	men	jeg	vet	jeg	er	god	til	rekruttering.	Så	det	
med	å	finne	en	balanse	overfor	kunden	å	si,	«hør	her	det	er	du	som	
er	spesialisten	innenfor	IT	og	jeg	kan	mitt	håndverk,	men	jeg	skal	



	 125 

forstå	det	du	gjerne	vil	ha».	Så	det	er	hele	tiden	en	vanskelig	balanse	
å	bevege	seg	på.	

K:	 Mhm.	Vil	du	si	at	du	er	avhengig	av	andre	i	dine	arbeidsoppgaver?	
2:	 Ja	det	vil	jeg.	
K:	 På	hvilken	måte?	
2:	 Jeg,	eller	virksomheten	anvender	noen	av	de	prosesser	vi	har	når	vi	

skal	searche	eller	slå	en	stilling	opp.	Da	anvender	vi	for	eksempel	
mye	vår	Marketing-avdeling,	og	der	er	jeg	avhengig	av	at	de	får	
pushe	ut	på	de	kanaler	man	nå	skal	annonsere	på.	Og	så	har	vi	
selvfølgelig	en	salgs-avdeling	som	jeg	er	avhengig	av	for	å	få	ordren	
hjem,	jeg	kan	også	godt	selv	selge,	men	jeg	kommer	ikke	ut	hvor	jeg	
skal	møtebooke.	Det	er	ikke	min	rolle.	Men	ellers,	de	resterende	
fasetter	av	min	rolle	og	mitt	ansvarsområde,	kan	jeg	som	
utgangspunkt	godt	gjøre	selv.	Men	jeg	trives	i	rollen	med	å	sparre	
med	min	kollega	i	forhold	til	de	profiler	og	hvor	vanskelige	de	er	og	
hva	gjør	vi	nå	og	ny	strategi,	hvis	vi	ikke	får	det	felt	vi	skal	ha	inn	og	
sånn.	

K:	 Vil	du	si	at	du	selv	planlegger	dine	arbeidsoppgaver,	eller	er	det	noe	
som	du	selv	får	tildelt?	

2:	 Det	er	noen	jeg	får	tildelt.	
K:	 Men	hvordan	du	løser	de	da?	Er	det	noe	fast	eller	noe	varierende?	
2:	 Det	kommer	an	på	hva	kunden	vil	ha.	Selvfølgelig	har	vi	en	basis	

standard	pakke	som	vi	arbeider	ut	fra,	men	jeg	kan	sitte	med	en	
premium	search.	Det	vil	si	jeg	har	en	kunde	som	da	har	kjøpt	et	
search	produkt,	de	har	bedt	om	å	få	avdekke,	få	laget	
rekrutteringsgrunnlag,	få	laget	annoncering,	searche	på	linkedin	
recruiter,	annoncere,	screene,	holde	samtaler,	test,	alle	de	ting.	Det	
er	jo	en	premium	search.	Det	er	gull.	Og	så	kan	man	jo	så	bestille	en	
sølv	pakke,	eller	en	bronse	pakke	eller.	Så	det	kommer	helt	an	på	
hva	kunden	vil	ha	og	hva	de	kjøper.	Men	omvendt	så	har	vi	noen	
ganger	en	kunder	hvor	vi	tilpasser	og	sier,	vi	tar	litt	herfra	og	litt	
herfra	og	så	smekker	vi	det	sammen	til	en	pakke	fordi	det	gir	mest	
mening	for	kunden.	Så	jeg	vet	ikke	om	det	svarer	på	ditt	spørsmål.	

K:	 Jo	det	gjør	det	absolutt.	Vil	du	prøve	å	forklare	hvordan	en	typisk	
arbeidsdag	ser	ut?	

2:	 Ja,	i	dag	har	jeg	startet	dagen	med	å	skulle	sende	en	
personlighetstest	eller	analyse	til	vår	CEO	i	virksomheten	her,	som	
jeg	pt.	hjelper	med	å	finne	en	utvikler	til.	Så	deretter	hadde	vi	et	
SCRUM-møte	som	vi	kaller	det	oppe	ved	oss.	Det	er	et	tavlemøte.	Vi	
starter	dagen	med	å	forklare,	«hvordan	ser	min	dag	ut	i	dag»,	med	
det	team	vi	sitter	i,	i	dag.	Så	gikk	jeg	direkte	i	samtale	med	en	
kandidat	til	Sopra	Steria,	og	hadde	en	samtale	med	en	test-
tilbakemelding	på	den	her	kandidat.	Så	gikk	jeg	til	lunsj	og	nå	sitter	
jeg	her.	Men	i	morgen	kan	se	annerledes	ut.	I	morgen	har	jeg	booket	
2	samtaler	inn,	på	mandag	kan	jeg	kanskje	måtte	sitte	å	searche,	det	
har	vært	min	intensjon,	men	så	kommer	det	en	oppgave	inn	fra	
høyre	så	skal	jeg	plutselig	på	kundemøte	eller	et	eller	annet	annet.	
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Så	ikke	fordi	jeg	har	en	intensjon	om	hvordan	min	dag	ser	ut,	men	
den	kan	raskt	endre	seg.	

K:	 Og	så	er	det	kanskje	forskjellig	fra	dag	til	dag?	
2:	 Ja	
K:	 Vil	du	si	at	du	blir	målt	på	input	eller	output?	
2:	 Det	forstår	jeg	ikke.	
K:	 Vil	du	si	at	det	er	det	du	putter	inn	eller	det	du	gjør	–	hvordan	du	

løser	arbeidsoppgavene	dine	du	blir	målt	på	eller	resultatet,	det	som	
kommer	ut	fra	det?		

2:	 Det	er	et	vanskelig	spørsmål.	Jeg	tror	litt	av	begge	deler.	
K:	 Det	er	hvordan	du	opplever	det,	så	det	finnes	ikke	en	fasit	

nødvendigvis.	
2:	 Men	det	er	ingen	tvil	om	at	jeg	blir	målt	på	min	output.	Selvfølgelig	

blir	jeg	målt	på	om	jeg	løser	mine	oppgaver,	om	jeg	gjør	kunden	
tilfreds,	om	jeg	får	rekruttert	den	medarbeider	som	de	har	behov	
for.	Det	er	det	ingen	tvil	om,	det	blir	jeg	målt	på.	Altså,	mål	og	målt,	
det	er	ikke	sånn	at	min	sjef	sier,	«du	har	løst	x	antall	oppgaver	
denne	måneden,	du	skulle	ha	løst	det	her».	Det	er	ikke	på	den	måte	
jeg	blir	målt,	men	mer,	de	oppgaver	som	kommer	inn,	løser	vi	dem	
eller	løser	vi	dem	ikke.	Det	blir	vi	selvfølgelig	målt	på.	Omvendt	kan	
man	si,	det	er	også	min	jobb	å	løse	andres	utfordring	med	å	finne	
kandidater,	så	det	er	sånn	litt.	Det	er	selvfølgelig	output-orientert.	
Men,	omvendt	så	opplever	jeg	hvertfall	at	jeg	blir	målt	på	min	input,	
forstått	på	den	måte	at	virksomheten	arbeider	jo	med	3	verdier.	Vi	
har	samarbeidsglede,	vi	har	passion	og	så	har	vi	ansvarlighet.	Og	det	
er	så	gjennomsyret	gjennom	organisasjonen.	Og	det	er	så	litt	den	
kultur	som	er	her	inne.	Og	det	er	jo	mye	det	input	man	gir	selv,	hvor	
passioneret	er	du	med	ditt	arbeid,	hvor	mye	ansvar	tar	du	for	de	
oppgaver	du	løser	og	skaper	samarbeidsglede	på	tvers	i	
organisasjonen	og	i	ditt	team.	Det	er	jo	mitt	input	til	hverdagen.	Og	
det	kan	jeg	godt	merke,	det	blir	ikke	målt	sånn	at	du	er	90%	
passioneret,	det	er	ikke	der	vi	er.	Men	det	er,	jeg	vet	ikke	hvordan	
jeg	skal	forklare	det	annerledes,	men	det	er	så	en	integrert	del	av	
kulturen	at	hvis	du	ikke	leverer	det	input	som,	og	ikke	passer	inn	i	
organisasjonen,	så	er	det	bare	ikke	det	riktige	match	og	så	har	du	
ikke	lyst	å	arbeide	for	denne	virksomheten.	Gir	det	mening?	

K:	 Ja,	det	gir	god	mening.	Og	så	går	vi	litt	over	i	«familie-delen»,	så	hvis	
du	vil	fortelle	om	ditt	familieliv	også?	

2:	 Det	vil	jeg	gjerne.	Jeg	har	en	kjæreste.	Vi	har	vært	sammen	i	snart	5	
år.	Han	heter	xx	og	han	er	36.	Vi	har	en	sønn	sammen,	han	heter	xx.	
Og	hanner	16	måneder	om	litt.	Jeg	bor	i	Vanløse.	I	utkanten,	på	
enden	av	metrostasjonen.	Jeg	er	opprinnelig	jyde,	altså	fra	Jylland.	
Jeg	flyttet	til	København	i	2007,	og	leste	Human	Resource	
Management,	og	ble	hengende	her.	Så	min	familie	bor	i	Jylland	og	
det	gjør	min	kjærestes	familie	også.	Vi	har	så	noen	søsken	som	bor	i	
København.	Vi	er	akkurat	flyttet	i	hus,	bygget	hus	det	siste	år	ute	i	
Vanløse	også.	Flyttet	inn	der	i	slutten	av	sist	år.	Nå	er	vi	kommet	ned	
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på	landjorden	og	begynt	å	falle	på	plass	med	familieliv.	
K:	 Vil	du	si	litt	om	hva	du	gjør	når	du	ikke	er	på	jobb?	
2:	 Når	jeg	ikke	er	på	arbeide?	
K:	 Ja	
2:	 Primært,	pt.	går	det	mye	tid	med	familie.	Jeg	er	også	umiddelbart	et	

sosialt	menneske,	prioriterer	mine	venninner	og	prøver	så	mye	som	
mulig	å	være	sammen	med	dem,	men	jeg	kan	også	merke	at	etter	
man	har	fått	en	liten	gutt	og	ikke	ser	han	8	timer	om	dagen,	så	betyr	
det	mye	for	meg	at	jeg	ikke	er	vekke	4	dager	om	uken	eller	har	
planer	4	dager	om	uken,	for	så	ser	jeg	ikke	min	sønn.	

K:	 For	han	er	i	barnehage	eller?	
2:	 Han	er	i	vuggestue.	Jeg	leverer	ham	om	morgenen,	jeg	har	morgenen	

sammen	med	ham	og	så	leverer	jeg	ham	og	så	kjører	jeg	på	arbeid.	
Og	så	henter	min	kjæreste	ham.	Men	så	skal	han	jo	i	seng	mellom	7	
og	8.	Og	hvis	jeg	så	har	en	avtale	med	en	venninne	rett	etter	jobb,	og	
jeg	først	kommer	hjem	klokken	9,	så	ser	jeg	ham	kun	om	morgenen	
den	dag.	Så	det	skal	ikke	for	mange	avtaler	på.	Så	prøver	jeg	å	være	
aktiv,	det	er	også	vanskelig.	Jeg	går	litt	til	ge	avtaler	på.	Så	prøver	jeg	
å	være	aktiv,	det	er	også	vanskelig.	Jeg	går	litt	til	yoga,	sånn	en	gang	i	
mellom,	forsøker	å	gå	noen	turer	og	løpe	litt.	Har	vært	mer	aktiv	enn	
jeg	er	nå.	Det	er	fortsatt	fart	på	og	jeg	gjør	mye,	men	jeg	får	ikke	rørt	
meg	like	mye	som	før.	

K:	 Opplever	du	at	arbeidet	alltid	er	tilgjengelig?	
2:	 Ja,	du	tenker	på…	
K:	 At	du	alltid	har	muligheten	til	å	arbeide…	ikke	at	du	nødvendigvis	

gjør	det	men	at	du	kunne	gjort	det	hvis	du	hadde…	
2:	 Altså,	jeg	har	alltid	muligheten	til	å	gå	inn	på	min	telefon	og	kikke	

hvis	det	er	kommet	noen	mails.	Men	jeg	tar	aktivt	ikke	min	
computer	med	hjem.		

K:	 Sjekker	du	mails	på	telefonen?	
2:	 Ja.	
K:	 Svarer	du	også?	
2:	 Ikke	særlig	ofte.	For	meg	er	det	mer	bevisstheten	om	at,	jeg	vet	hvis	

det	er	en	viktig	mail	da	kan	jeg	også	svare,	men	ofte	så	er	det	mer	for	
å	vite	hva	er	det	som	ligger	neste	morgen	når	jeg	kommer	inn.	Men	
det	er	ikke	sånn	at	jeg	15	ganger	etter	jeg	har	fått	fri	fra	arbeid,	
sjekker	mine	mails.	Jeg	sjekker	dem	kanskje	1	gang.	Min	privat	
telefon	er	også	min	arbeidstelefon,	men	jeg	kan,	vi	har	sånn	en	
omstillingsapp	hvor	jeg	kan	gå	inn	å	si	«ikke	på	arbeid»	og	jeg	kan	
stille	den	over	til	mitt	private	telefonnummer	så	man	kan	ikke	
komme	gjennom	til	mitt	arbeidstelefonnummer.		

K:	 Okei,	og	det	gjør	du	når	du	går	hjem?	
2:	 Det	gjør	jeg	hver	dag.	Så	kandidater	som	jeg	potensielt	har	ringet	til,	

når	de	ringer	tilbake	til	det	nummer	så	får	de	fatt	i	resepsjonen.	
K:	 Okei.	Og	når	du	leser	mails	er	det	for	å	forberede	deg	til	neste	dag	

eller	er	det	for	å	se	om	det	har	vært	noe	viktig?	
2:	 Ja,	altså…	
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K:	 Eller	for	å	holde	deg	oppdatert	eller?	
2:	 Jeg	sjekker	mine	private	mails.	Og	når	jeg	går	på	min	telefon	så	er	

mine	private	mails	den	ene	account	og	mine	arbeidsmail	er	den	
andre	account.	Så	jeg	tror	egentlig	det	er	mer	for	å	se	om	det	kom	
noe,	gjorde	det	det	så	kan	det	vente	til	i	morgen.	

K:	 Har	dere	flexitid	er	på	arbeidet?	
2:	 Ja	
K:	 Benytter	du	deg	av	det	på	noen	måte?	
2:	 Ja	mye.		
K:	 Ja,	vil	du	si	litt	om	det?	
2:	 Det	kan	jeg	godt.	Som	utgangspunkt	skal	vi	helst	bare	være	på	

arbeid	mellom	9	og	15,	grovt	sagt.	I	ens	kontrakt	står	det	8.30	til	
16.30.	Men	jeg	har	en	sjef	som	spesifikt	har	sagt	til	meg,	han	vil	
heller	ha	at	jeg	er	her	100%	50%	av	tiden	enn	jeg	er	her	50%	100%	
av	tiden.	Og	han	har	ikke	behov	for,	hvis	jeg	en	dag	skriver	til	ham	
«jeg	nødt	å	trekke	stikket	i	dag»,	så	er	det	ikke	fordi	han	har	behov	
for	ytterlige	forklaring	på	hva	som	skjer,	det	kan	være	faglig,	privat,	
eller	andre	ting	som	foregår.	Så	lenge	han	har	tillit,	så	skal	jeg	sørge	
for	at	det	som	ligger	i	min	kalender	blir	flyttet,	hvis	det	ligger	noe	i	
min	kalender,	og	sikre	meg	at	de	kunder	som	skal	besvares	blir	tatt	
hånd	om.	Men	det	er	jo	en	kjempetillit	å	gi	meg,	at	jeg	har	det	
fleksibilitet.	Og	ja	jeg	trekker	riktig	mye	på	fleksibiliteten	i	forhold	til	
å	få	tingene	til	å	fungere,	det	kan	være	en	dårlig	morgen	hjemmefra	
og	jeg	kan	ikke	få	min	sønn	i	dressen	og	det	kan	ta	alt	fra	5	minutter,	
det	tar	det	oftest,	hvis	man	har	en	dårlig	morgen	kan	det	også	ta	1,5	
timer	å	komme	ut	av	døren.	Fordi	han	skal	også	ha	morgenmat	og	
han	skal	også	ha	lov.	Man	kan	ikke	få	et	barn	til	å	skynde	seg	på	den	
måten,	for	da	får	de	heller	ikke	en	god	start	på	dagen.	Så	selv	om	jeg	
har	en	intensjon	om	å	komme	på	jobb	klokken	8,	så	kommer	jeg	
oftest	litt	før	9.	

K:	 Men,	du	opplever	den	fleksibiliteten	som	noe	positivt	eller?	
2:	 Ja	det	gjør	jeg.	I	de	fem	år	som	jeg	har	vært	her	har	jeg	aldri	noen	

sinne	følt	at	virksomheten	har	kikket	meg	over	skulderen	hvis	jeg	
har	gått	før	tiden	eller	kommet	senere	enn	jeg	pleier.	Jeg	gir	
selvfølgelig	beskjed	hvis	jeg	er	forsinket	mer	enn	klokken	9.	Men	jeg	
har	aldri	opplevd	at	noen	kimser	av	meg,	eller	skuler	til	at	jeg	
trekker	på	fleksen.	Men	jeg	kan	ha	en	dårlig	samvittighet	og	tenke	
«jeg	trekker	kanskje	litt	for	mye	på	fleksen»,	men	det	er	jo	for	ens	
egen	regning.	

K:	 Okei.	Tenker	du	ofte	på	arbeid	utenom	arbeidstiden?	
2:	 Ikke	lenger.	Ikke	likeså	mye	som	jeg	har	gjort.	Der	fyller	min	sønn	

mye	mer.	Jeg	har	funnet	ut	av	at,	etter	å	ha	blitt	mor,	har	jeg	funnet	
«pytt-knappen».	

K:	 At	man	kan	skru	av	på	en	måte	eller?	
2:	 Nei,	at	man	sier	«pytt»	til	ting.	
K:	 Ah	okei.	Jeg	er	med.	
2:	 «Det	må	vente,	pytt	med	det»	
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K:	 Ja.	Vil	du	si	at	du	er	engasjert	i	dine	arbeidsoppgaver?	
2:	 Ja	det	vil	jeg	si.	
K:	 På	hvilken	måte?	
2:	 Jamen,	jeg	vil	umiddelbart…	Hvis	du	spurte	min	sjef	så	tror	jeg	de	vil	

si	at	jeg	er	meget	erkjær	omkring	mitt	eget	arbeid.	Så	jeg	bryr	meg	
om	at	de	kunder	som	jeg	arbeider	med	eller	de	kandidater	som	jeg	
har	i	prosess,	at	de	alle	sammen	får	en	god	opplevelse.	Og	det	er	
viktig	for	meg	i	mitt	håndverk	fordi	jeg,	vi	selger	ikke	et	fysisk	
produkt,	vi	gir	en	opplevelse	og	det	er	den	eneste	måte	jeg	kan	måle	
det	jeg	gjør	på.	Det	er	hvis	de	får	en	god	opplevelse.	Med	det	sagt	så	
er	jeg	veldig	feedback	orientert,	både	fra	kunden	og	fra	kandidatens	
side,	og	sikrer	meg,	altså	går	til	dem	og	sier	hvordan	var	opplevelse	
for	dere	–	for	jeg	kan	utvikle	meg	som	konsulent.	Så	jeg	syns	jeg	er	
engasjert	på	den	måte.	Med	å	bry	seg	om	sitt	arbeid.	

K:	 Vil	du	si	at	du	identifiserer	deg	med	jobben	din?	
2:	 Jeg	vet	ikke	hva	det	ligger	i…	
K:	 Typ	at	du	sier	sånn	«jeg…	
2:	 «Jeg	er	mitt	arbeid»…	
K:	 Ja..	
2:	 Nei,	det	vet	jeg	ikke.	Det	betyr	noe	for	meg	at	jeg	har	et	godt	rykte	i	

bransjen.	Hvis	man	kan	forestille	seg	det.		Hvis	jeg	blir	kontaktet	av	
en	headhunter,	så	uten	jeg	skal	«puss	glor	i	den»,	får	jeg	ofte	
kommentaren,	«xx	jeg	kontakter	deg,	fordi	jeg	hører	at	du	har	et	
godt	rykte	i	bransjen,	det	er	deg	jeg	skal	kontakte,	kunne	du	ha	
interesse	i	å	få	en	kopp	kaffe?»	Og	det	er	godt	å	vite	at	andre	tenker	
sånn	om	meg,	og	det	tenker	jeg	jo	kun	de	gjør	fordi	at	jeg	bryr	meg	
om	at	folk	får	en	god	opplevelse.	Altså	det	er	jo	noe	«word	of	
mouth».	Men	med	det	sagt	så	føler	jeg	ikke	at	mitt	arbeide	er	meg.	
Altså.	Jeg	føler	godt	jeg	kan	skille,	altså	mitt	arbeide	betyr	riktig	mye	
for	meg.	En	tredjedel	av	tiden	er	jeg	på	arbeid,	men	det	er	også	bare	
en	jobb.	Det	er	hvertfall	det	jeg	arbeider	mot.	

K:	 Er	det	noen	forventninger	til	at	du	skal	yte	ekstra?	At	du	skal	
arbeide	utover?	

2:	 Det	er	en	forventning	til	at	jeg	løfter	de	arbeidsoppgaver	jeg	tar	meg	
eller	som	jeg	får.	Og	hvis	jeg	ikke	mener	jeg	kan	løfte	dem,	så	er	jeg	
nødt	til	å	gi	beskjed.	

K:	 Hvor	mange	timer	arbeider	du	ca.	om	uken?	
2:	 Jeg	er	ansatt	til	37,	for	tiden	arbeider	jeg	nok	litt	mindre.	Jeg	tror	jeg	

ligger	mellom	30	og	37	timer	om	uken,	men	det	er	ikke	fordi	jeg	
tenker	jeg	gjør	mindre	enn	før,	jeg	tror	bare	jeg	arbeider	mer	
fokusert.	

K:	 Mer	effektivt?	
2:	 Ja,	fordi	jeg	arbeider	når	jeg	er	her.	Det	var	ikke	fordi,	hvis	vi	

snakker	før	og	efter	min	permisjon	for	eksempel.	Jeg	arbeider	godt	
under	press,	så	hvis	jeg	vet	jeg	har	minimalt	tid	eller	hvis	jeg	gjerne	
vil	hjem	eller	et	eller	annet,	så	arbeider	jeg	bare	mer	effektivt.	

K:	 Hvis	du,	av	en	eller	annen	grunn,	ikke	er	på	arbeid	eller	om	du	er	
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syk	eller	noe,	er	det	noen	andre	som	gjør	dine	ting	eller	venter	de	til	
du	er	tilbake	på	arbeid?	

2:	 Jeg	har	kollegaer	som	kan	ta	over	hvis	det	er	ting	som	skal	besvares.	
Eller	ting	som	skal	tas	hånd	om.	Og	det	gjør	de.	Men	ellers	så	er	det	
mitt	eget	ansvar	å	få	løst	oppgavene.	Selvfølgelig,	hvis	jeg	tar	på	3	
ukers	ferie	så	er	jeg	nødt	til	å	overlevere	mine	oppgaver	til	mine	
kollegaer	og	det	tar	de	seg	så	av.	

K:	 For	du	ville	ikke	ha	arbeidet	på	ferie	eller	hvis	du	var	syk?	
2:	 Jeg	har	kanskje	sjekket	litt	mails,	men	det	er	ikke,	når	jeg	er	på	ferie	

så	prøver	jeg	å	holde	meg	på	ferie.	Og	det	er	kvalitetstid	med	
familien	og	det	er	viktig	for	meg.	Jeg	sjekker	også	mine	private	mails	
så	jeg	har	ikke	noe	imot	å	sjekke	mine	arbeidsmails	og	for	meg	er	
det	også	fordi,	hvis	kunden	ikke	har	sett	at	det	har	kommet	en	
autoreply	retur,	så	videresender	jeg	jo	bare	mailen	til	den	ansvarlige	
konsulent	som	har	tatt	over	på	min	ferie.	Og	det	er	selvfølgelig	ikke	
å	legge	arbeidet	på	hyllen,	men	jeg	ser	det	ikke	som	det	helt	store	
problem.	

K:	 Så	går	vi	litt	over	i	den	her	balansen.	Hvordan	synes	du	det	er	å	
kombinere	familie	og	arbeid?	

2:	 Her	er	det	fint.	Det	er	da	hardt	å	arbeide	en	fulltidsjobb	når	man	har	
et	lite	barn	der	hjemme,	men	jeg	synes	virksomheten	har	noen	gode	
rammer	til	det.	Og	jeg	synes	det	er	en	god	virksomhet	å	få	barn	i.	Da	
jeg	startet	i	denne	virksomheten	fikk	jeg	vite	at	sjefgruppen	
budsjetterer	med	barsel/permisjon.	Det	vil	si,	de	tenker	neste	år	
kommer	det	nok	6	permisjoner,	de	aner	det	jo	ikke,	vi	er	85%	
kvinner	i	denne	virksomhet	og	alle	sammen	i	den	fødedyktige	alder,	
men	det	er	bare	mer	for	å	fortelle	dere	litt	om	mindsettet.	
Sjefsgruppen	og	CEO,	CEOO,	de	budsjetterer	med	permisjoner.	De	
vet	godt	de	ansetter	fødedyktige	kvinner,	de	vet	godt	at	de	ansetter	
folk	som	får	barn	innenfor	nærmeste	fremtid	eller	som	kanskje	har	
mann	og	hus	eller	noe.	Og	det	går	dem	ikke	på,	de	vil	heller	ha,	ja	
men	så	har	de	kanskje	noen	gode	år	med	en	medarbeider	som	så	går	
på	permisjon,	og	kommer	tilbake	igjen.	De	skaper	liksom	rammene	
og	setter	fundamentet	for	at	det	faktisk	er	ok	og	være	gravid	eller	
det	er	ok	å	ha	blitt	mor,	og	den	vei	rundt	føler	jeg	også	den	
fleksibilitet	på	en	annen	måte	er	akseptert	fordi	det	på	den	måte	er	
så	inngrodd	i	kulturen.	

K:	 Opplever	du	at	familielivet	virker	inn	på	arbeidet	eller	omvendt?	
2:	 Om,	en	gang	til?	
K:	 At	ditt	familieliv	på	en	måte,	at	du	tar	det	med	på	arbeidet	eller	at	

det	flyter	litt	inn	i	hverandre?	
2:	 Etter	jeg	ble	mor	synes	jeg	ikke	at	mitt	arbeid	flyter	super	mye	inn	i	

mitt	privatliv,	men	mitt	privatliv	har	alltid	flytt	inn	i	mitt	arbeid.	Om	
det	er	fordi	vi	er	så	mange	kvinner?	Kanskje.	Det	blir	snakket	riktig	
mye	om	barn	og	mager	eller	store	bryster	fordi	man	ammer.	Altså	
da	jeg	holdt	permisjon,	eller	det	år	jeg	fødte,	i	2017,	det	år	var	det	12	
i	virksomheten	som	hadde	termin.	Og	så	hadde	vi	en	
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permisjonsgruppe.	Det	blir	alltid	snakket	om	privatliv.	Jeg	tror	det	
er	viktig	for	riktig	mange	ledere	i	virksomheten,	at	man	kjenne	
medarbeideren	bagom.	Det	er	noe	kulturelt	tror	jeg.		

K:	 Vil	du	si	at	du	har	en	god	balanse	mellom	familie	og	arbeid?	
2:	 Ja.	Det	vil	jeg.	
K:	 Vil	du	utdype	det	litt?	
2:	 Jeg	tror	jeg	har	vært	litt	inne	på	mye	av	det.	Jeg	tror	at	min	balanse	

handler	om	hva	jeg	gjør	det	til.	Og	det	handler	om	hva	jeg	har	inne	i	
hodet	og	i	forhold	til	min	dårlige	samvittighet,	hvor	mye	jeg	føler	jeg	
skal	arbeide	og	hvor	mye	jeg	ikke	skal	arbeide.	Men	jeg	har	en	sjef	
som	har	forventninger	om	at	jeg	løser	det	jeg	skal	løse,	og	hvis	jeg	
ikke	kan	løse	det	så	må	jeg	gi	beskjed.	Jeg	synes	min	balanse	er	hva	
jeg	gjør	den	til	og	jeg	synes	den	fungerer	akkurat	nå.	

K:	 Men	at	du	har	muligheter	til…	
2:	 Ja.	Rammene	er	hvertfall	satt	i	virksomheten	til	at	det	ikke	er	noe	jeg	

skal	spekulere	mye	i.	Var	jeg	i	en	annen	virksomhet	hvor	at	kvinner,	
90%	menn,	og	at	kvinner	på	permisjon	ble	sett	litt	ned	på	eller,	men	
kanskje	ikke	fikk	samme	ansvar	fordi	man	bar	en	mage	eller	man	
kom	tilbake	fra	permisjon	så	skulle	man	passes	litt	på	fordi	nå	har	
man	vært	et	år	borte	og,	altså,	det	er	der	ikke.	Jeg	ble	rykket	opp	i	et	
nytt	team	og	et	nytt	segment	så	snart	jeg	kom	tilbake	fra	barsel.	
Rammene	er	der	i	hvert	fall	til	at	man	kan	skape	den	balanse.	Men	
hva	man	gjør	det	til	det	er	jo	opp	til	en	selv.	

K:	 Men	du	sier	litt	at	du	at	kanskje	har	gjort	en	endring	i	forhold	til	før	
du	fikk	barn	og	nå?	

2:	 Jeg	tror	jeg	arbeidet	mer	før,	enn	gjør	nå.	Men	det	er	fordi	mine	
prioriteter	ligger	annerledes.	

K:	 Men	da	hadde	du	jo	stadig	den	samme	fleksibiliteten	som	du	har	nå?	
Men	du	brukte	den	kanskje	annerledes?	

2:	 Jeg	brukte	ikke	fleksibiliteten	så	mye	før.	Men	da	hadde	jeg	min	
kjæreste	og	sosiale	arrangementer	osv.,	men	jeg	hadde	ikke	noen	jeg	
skulle	hjem	å	legge	eller	hadde	bruk	for	å	være	sammen	med	på	
samme	måte.	Min	kjæreste	og	jeg	kunne	jo	godt	nå	å	se	hverandre	
klokken	8	og	fortsatt	ha	et	par	timer	sammen	om	kvelden.	Jeg	vil	
ikke	si	min	arbeidsiver	var	annerledes,	jeg	tror	bare	at	man,	
hvertfall	for	meg	har	jeg	fått	noen	naturlige	andre	prioriteringer.		

K:	 Så	har	jeg	ingen	andre	spørsmål.	Har	du	noen	Mari?	
M:	 Ja,	jeg	synes	det	var	veldig	interessant	det	med	at	du	har	mulighet	til	

å	skru	av	telefonen	når	du	drar	fra	arbeidet.	Er	det	noe	
virksomheten	har	tatt	i	bruk,	gjelder	det	for	alle?	

2:	 Ja	det	er	det.	Det	gjelder	for	alle.	Man	kan	gjøre	det,	men	man	skal	
ikke	gjøre	det.	

M:	 Så	det	er	et	valg?	
2:	 Ja,	jeg	kan	prøve	å	vise	dere	hvordan	det	fungerer.	

Den	heter	3kontakt,	det	er	vårt	telefonsystem.	Så	her	inne	kan	jeg	si,	
akkurat	nå	er	jeg	«tilgjengelig»,	jeg	kunne	ha	satt	den	til	«opptatt»,	
hvis	jeg	sier	«jeg	er	i	møte»	så	kan	man	verken	ringe	til	meg	på	mitt	
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arbeidsnummer	eller	mitt	private	nummer.	Hvis	jeg	er	«opptatt»	
kan	man	ringe	til	meg	på	mitt	privat	nummer,	men	ikke	mitt	
arbeidsnummer.	Og	hvis	jeg	«ikke	er	på	arbeide»	kan	man	kun	ringe	
til	meg	på	mitt	private	nummer.	Hvis	jeg	er	«tilgjengelig»	så	kan	
man	begge	to.	Så	her	oppe	kan	man	si,	det	er	mitt	privat	nummer,	
det	er	mitt	arbeidsnummer,	og	det	er	omstilling.	Så	jeg	kan	velge	
hvilket	nummer	jeg	vil	ha	når	jeg	ringer	ut.	Det	er	jo	oftest	det	
nummer	de	ringer	tilbake	til.	Noen	selgere	i	forretninger	de	har	
alltid	deres	mobilnummer	på,	og	det	er	fordi,	de	vil	ikke	ha	at	
kundene	som	ringer	tilbake	med	en	potensiell	ordre,	de	ringer	
tilbake	til	en	resepsjon	hvis	de	sitter	opptatt.	For	når	de	er	opptatt	
på	telefonen	og	de	ringer	tilbake	til	mitt	fastnett	nummer	så	går	den	
til	resepsjonen	hvis	jeg	er	opptatt.	Og	den	setter	jeg	over	på	mitt	
eget	nummer	hver	eneste	dag	jeg	går	hjem	fra	arbeide	så	setter	jeg	
den	her	over	på	ikke	på	arbeide.	Og	da	kan	jeg	se,	dem	i	mitt	team,	
men	jeg	kan	søke	på	alle	i	virksomhten.	

K:	 Men	hvis	det	ringer	noen	utenfor,	får	de	så	vite,	da	går	den	til	
resepsjon?	

2:	 Ja,	da	får	jeg	så	en	mail,	den	og	den	har	kontaktet	eller	returnert	ditt	
oppkall,	ringer	du.	

M:	 Det	var	et	godt	redskap	for	virksomheten.	
2:	 Det	er	i	hvertfall	et	verktøy	man	kan	bruke	eller	man	kan	la	være.	Og	

nå	har	jeg	jo	både	min	arbeids-	og	privat	telefon	i	en	telefon,	det	er	
også	noen	som	sier,	«jeg	har	min	arbeidstelefon	og	den	kan	jeg	bare	
slukke	og	så	har	jeg	også	privat	telefon».	Men	muligheten	er	der	
hvertfall	for	å	slukke	for	arbeid.	

M:	 Ja.	Jeg	synes	vi	fikk	mye	godt	ut	av	dette	intervjuet.	Det	var	virkelig	
nyttig.	

2:	 Jeg	synes	sånn	litt	jeg	bare	kjører	litt	rundt	i	det.	
K:	 Har	du	noe	mer	innenfor	tema	som	du	har	lyst	å	si	eller	spør	om?	
2:	 Hvor	mye	kjenner	dere	til	virksomhten?	I	forhold	til	vår	fleksibilitet	

osv.	
K:	 Ikke	så	mye.	Vi	har	hatt	et	intervju	før	deg,	så	hun	har	fortalt	litt.	

Men	ellers	ikke	så	mye.	
2:	 Nei	for	jeg	tenker	at	det	kanskje	kunne	være	relevant	for	dere	å	

snakke	med	xx	som	er	vår	leveranse	direktør	for	å	forstå	litt	
omkring	vår	fleksibilitetspolitikk	og	hva	vi	har	av	forventninger.	Nå	
spurte	dere	jo	litt	inn	til	forventninger	og	hva	man	blir	målt	på	osv.,	
at	mer	for	å	få	forståelsen	for	den	side	av.	Så	kan	man	holde	den	side	
av	det	opp	mot	medarbeidernes	side	av	det.	

K:	 Ja.	Så	får	du	gi	beskjed	hvis	du	kommer	på	noen	spørsmål	eller	
2:	 Ja	jeg	vet	ikke	helt	hva	det	skulle	være.	Det	må	kunne	være	hvis	dere	

har	noen	nysgjerrigheter	på	noen	ting	som…	Ja.	
K:	 Vi	har	jo	hverandre	på	mail	hvis	det	skulle	være	noe.	
2:	 Ja	dere	skriver	bare	hvis	der	har	noe,	eller	hvis	mine	svar	er	helt	hen	

i	være	så	kan	jeg	jo	bare	skrive	et	svar	til	dere.	
M:	 Men,	ansetter	dere	noe	på	vikar	siden	det	er	så	mange	permisjoner	
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eller	er	det	fastansettelser?	
2:	 Nei,	virksomhten	ansetter	sjelden	noen	inn	i	et	´barselsvikariat´,	

men	vi	har	prosjektansettelser	på	noen	oppgaver	hvor	det	kun	er	
behov	for	man	sitter	i	et	prosjekt.	Men	hvis	det	er	en	som	går	på	
permisjon,	så	kommer	det	ikke	en	vikar	inn,	så	fastansetter	de	en	ny	
for	det	er	nok	en	ny	som	går	på	permisjon	om	litt.	

M:	 Ja	okei,	forstår.	
K:	 Men	spennende	da.	
2:	 Ja	men	takk	for	nå.	
K:	 Takk	for	at	du	tok	deg	tid	til	å	svare	og	hjelpe	oss.	Og	si	til	hvis	du	

kommer	på	noen	andre	informanter	som	kan	passe	inn	i	vårt	
prosjekt.	
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Vedlegg	3	
	
Mari:	Kan	starte	med	å	fortelle	litt	hvem	du	er?	
Respondent:	Ja,	mitt	navn	er	xx	og	er	sykepleier,	og	utdannet	sykepleier.	Jeg	er	
avdelingsleder	her	på	avdelingen,	som	er	en	leukemi	avdeling.	Jeg	er	gift,	og	bor	her	i	xx.	
Jeg	har	tre	barn,	på	9,	10	og	13	år.	Er	det	mer	dere	kunne	tenke	dere	å	vite?		
Mari:	Hvor	lenge	har	du	arbeidet	i	virksomhet?		
Respondent:	På	denne	avdelingen	eller	i	alt?	
Mari:	I	alt.		
Respondent:	Jeg	har	vært	utdannet	sykepleier	i	18	år.	De	førte	3-4	år	som	
basesykepleier	på	et	par	forskjellige	avdelinger,	og	så	har	jeg	vært	10	år	på	en	avdeling	
på	rikshospitalet	hvor	jeg	ført	var	assisterende	sykepleier,	som	hjalp	til	med	forskjellige	
oppgaver	for	ledelsen.	Så	ble	jeg	avdelingsleder.	Så	skulle	jeg	prøve	noen	nye	steder	
fordi	jeg	hadde	vært	i	den	avdeling	som	sykepleier	så	det	ble	for	vanskelig	å	”vokse	opp	
ad”	på	den	måten.	Så	flyttet	jeg	meg,	og	var	i	hjemmepleie	som	avdelingsleder	i	2		½	år,	
og	nå	er	jeg	her	i	presis	3	år	faktisk.	
Mari:	Hva	er	dine	typiske	arbeidsoppgaver?	
Respondent:	De	spenner	rett	vidt.	Det	som	ligger	i	stillingen	er,	hva	kan	man	si,	at	jeg	har	
ansvaret	for	både	faglig	utvikling	av	de	sykepleierne	som	er	her,	og	selvfølgelig	for	at	de	
møter	på	arbeidet	og		de	passer	deres	arbeide,	og	hvis	de	er	syke	så	skal	jeg	ha	møte	
med	dem	om	det,	og	legge	en	plan	for	det.	Så	man	kan	si	at	jeg	har	både	det	faglige	
kvalitet	for	øye,	men	også	personalansvaret,	og	at	driften	går,	at	folk	kommer	og	at	de	er	
her,	og	når	noen	sier	opp,	ansette	noen	nye	osv.	Og	alt	det	administrative	arbeidet	som	
hører	med	det,	sitter	jeg	også	med.	Det	vil	si	å	åpne	dem	i	lønnssystemer,	og	lukke	dem	
igjen,	og	sjekke		deres	utdannelsesbevis.	Slik	som	i	virkeligheten	kunne	ligget	hos	en	
sekretær,	ligger	hos	meg.	Alt	sånn	administrasjon.	Så	er	det	jo	vaktskjema,	hvem	som	
skal	komme	når,	det	er	det	også	jeg	som	lager	alene.	Så	har	jeg	selvfølgelig	at	det	vi	
holder	internt	av	kurser,	temaettermiddager,	personalmøter	og	slikt	er	også	mitt	arbeid	
å	få	planlagt.	Booke	en	underviser	eller	få	en	sykepleier	herfra	til	å	holde	opplegg,	å	få	
det	planlagt,	og	at	de	får	noe	tid	til	å	planlegge	det..	Så	har	jeg	også	ansvar	for	at	
pasientene	og	pårørende	får	den	kvalitet	de	skal	ha.	Det	vil	si	at	jeg	også	har	ansvar	for	å	
følge	med	hva	som	hele	tiden	følge	med	på	når	kommer	nye	instrukser,	veiledninger	
eller	nye	måter	å	gjøre	tingene	på.	Det	kan	være	nye	måter	å	skifte	plaster	på,	nye	
forbindinger	på	markedet,	det	kan	være	at	nå	utgår	vi	for	søtmelk	på	hyllene	så	får	vi	
lettmelk,	så	skal	vi	sikre	oss	at	pasientene	fortsatt	får	de	kalorier	de	skal,	det	er	stort	
som	smått	man	skal	holde	øye	med.	Der	har	jeg	jo	selvfølgelig	noen	kanaler	som	sender	
til	meg	dersom	det	kommer	nye	veiledninger.	Så	det	er	ikke	slik	at	jeg	skal	være	vilt	
oppsøkende,	det	kommer	inn	i	min	mailboks,	men	jeg	skal	sørge	for	at	mitt	personal	
lever	opp	til	det,	slik	at	pasientene	og	pårørende	får	det	de	har	bruk	for.		Så	på	den	måte	
er	jeg	en	garanti	på	det	de	får	her	ute	er	det	riktige.	Så	hvis	det	er	klager	så	er	det	jo	meg	
de	går	til.	Så	er	det	jo	også	at	jeg	overordnet	sett	er	ansvar	for	at	nytt	personalet	blir	
opplært.	Det	er	ikke	mitt	ansvar	å	følges	med	dem,	men	det	er	mitt	ansvar	å	lage	et	
introprogram,	som	det	for	eksempel	henger	på	veggen	(viser	til	et	introark	som	henger	
på	døren	for	en	ny	medarbeider).	De	har	et	par	nye	som	har	startet,	så	å	sørge	for	at	de	
blir	påmeldt	til	de	forskjellige	ting,	at	de	følges	med	de	rette	mennesker	osv.	slik	at	de	
lynhurtig	kan	komme	ut	og	bare	ta	noen	oppgaver	her.		
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Så	hva	består	en	dag	mer	av.	Ja,	så	har	jeg	jo	møter	med	de	andre	avdelingssykepleierne.	
Vi	to	andre	avdeling	under	våres	klinikk.	Vi	er	jo	to	sengeavdelinger,	og	to	ambulatører	
som	hører	til	hematologisk	spesialet,	som	det	heter.		Dem	har	jeg	jo	møte	med,	og	de	tre	
andre	avdelingssykepleierne	og	våres	leder,	og	det	er	jo	i	forhold	til	alt	av	hva	som	
kommer	inn,	og	ovenfra.	Det	kan	være	en	besparelsesrunde,	eller	nå	skal	vi	innføre	nytt	
som	er	sentralt	fra	stort	til	smått	i	virkeligheten.	Møtene	våre	handler	også	ofte	om	
driftsrelaterte	spørsmål.	F.eks	så	har	vi	hatt	en	periode	hvor	vi	har	hatt	en	håndfull	
sykepleiere	som	har	søkt	nye	utfordringer	og	det	med	å	rekruttere	er	veldig	veldig	
vanskelig	i	deg.	Så	det	noe	at	vi	brainstormer	på	hvordan	vi	kan	rekruttere	slik	at	vi	får	
noen	sykepleiere	inn,	fordi	vi	kan	slettes	ikke	få	en	bemanning	til	å	kjøre	rundt.	Det	kan	
også	være	emner	vi	møtes	rundt	om.	Vi	kan	dele	stilligen	på	facebook,	linkedin,	alt	
mulig.	Så	er	det	budsjettmøter,	som	skal	sikre	at	vi	holder	det	regnskap	vi	har,	og	få	det	
til	å	gå	opp,	slik	at	vi	ikke	går	for	mye	under.	Vi	har	også	dagligedagse	konferanser,	og	
det	er	også	meg	som	styrer	dem	og	sørger	for	at	folk	kommer	og	forteller	om	det	vi	har	
avtalt	og	ikke	så	mye	annet.	Det	er	vel	sånn	en	typisk	dag.		
Mari:	Blir	du	målt	på	input	eller	output?		
Respondent:	Hva	blir	jeg	målt	på.	Det	er	et	godt	spørsmål.	Det	enkelteste	svar	er	nok	
output,	det	er	sli	kat	min	kvlialitet	måles	mye	på	det	vi	har	internt	her	som	kalles	
”trivselsopp	undersøkelse”.	Det	måler	opp	på	hvordan	trivselen	vår	er	på	denne	
avdeling.	Det	er	helt	klart	et	måleparametere.	Det	blir	gjort	fire	ganger	i	året.	Da	er	det	et	
spørsmål	som	er	”blir	du	anerkjent	av	din	leder”.	Det	er	meget	målbart	kan	man	si.	Det	
er	en	av	tingene.	Så	bli	jeg	også	målt	indirekte	på	det	som	kalles	”loop”,	det	er	pasient	
under	opplevelse	kan	man	vel	kalle	det.	Hvor	når	pasienter,	vi	har	noen	perioder	om	
året,	jeg	tror	det	kommer	en	nå	i	mars	måned,	hvor	alle	pasienter	som	har	vært	innlagt	i	
mars	måned,	får	et	spørreskjema	tilsendt	i	e-boks	hvor	de	svarer	på	hvordan	har	
kvaliteten	av	sykepleierne	vært,	har	du	blitt	sett	og	hørt,	har	du	fått	servert	den	mat	og	
drikke	du	hadde	bruk	for,	det	er	alle	mulige	spørsmål.	Det	er	alle	mulige	spørsmål.	Man	
kan	si	at	det	faller	indirekte	tilbake	på	meg	kan	man	si.	Du	blir	ikke	spurt	om	du	møtte	
lederen,	men	man	kan	si	at	hvis	man	kommer	dårlig	ut	der	på	noe,	så	er	det	mitt	ansvar	
og	skal	ta	action	på	det.	Så	ja,	det	er	sånn	flere	steder	hvordan	man	blir	målt	på	en	graf.		
Mari:	Da	beveger	vi	oss	over	i	den	delen	som	handler	om	familie.	Vil	du	fortelle	litt	om	
ditt	familieliv?			
Respondent:	Ja,	men	det	er	sånn	meget	klassisk	familieliv.	Jeg	er	gift	med	den	far	som	er	
far	til	barna.	Hvor	detaljert	vil	dere	vite	det?	
Karoline:	Bare	om	barene	dine	går	i	skole	eller	er	på	noen	institusjoner	eller.	
Respondent:	Altså,	alle	tre	går	på	skolen.	To	går	på	skole	her	lokalt,	mens	den	eldste,	
som	er	13,	går	på	skole	i	Ballerup	siden	han	går	i	en	idrettsklasse.	Vi	har	et	meget	
klassisk	familieliv	hvor	den	minste	på	9	år,	er	melt	inn	i	SFO,	men	vi	bruker	ikke	den	så	
ofte,	så	jeg	vil	ikke	si	at	vi	på	den	måte	benytter	oss	så	mye	av	fordi	hans	søsken	kommer	
jo	hjem	ved	15	tiden,	også	møtes	de	alle	tre	hjemme	og	koser	seg.	Det	er	ofte	
lekekamerater	med,	og	de	har	et	riktig	godt	sosialt	nettverk	i	deres	klasser,	så	det	er	ofte	
at	det	er	mer	en	tre	gutter	hjemme	hos	oss.	Så	har	de	jo	noen	timer	alene	før	vi	kommer	
hjem.	Jeg	kommer	som	regel	hjem	mellom	16	og	16.30.	Noen	dager	15.30,	men	mest	
16.00.	Min	mann	er	senere	hjemme.	Så	de	har	noen	timer	hvor	de	koser	seg,	spiller	og	
lager	seg	noe	mat	før	de	går	til	fritidsaktiviteter	og	det		transporter	de	seg	selv	til.		
Mari:	Hva	gjør	du	når	du	ikke	er	på	arbeide?	
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Respondent:	Ja,	hva	gjør	jeg.	Jeg	lager	aktiviteter	sammen	med	mine	barn.	Alle	tre	er	
meget	sportsinteressert,	og	går	alle	tre	på	håndball.	Så	jeg	sitter	ofte	i	en	håndballhall	
med	en	kopp	kaffe	i	hånden	og	ser	på	håndballkamp.	Utover	det	er	jeg	selv	i	gang	med	en	
masterutdannelse	i	coaching,	og	er	på	fjerde	semester.	Så	jeg	blir	ferdig	her	i	år	eller	til	
sommer,	eller	når	jeg	blir	ferdig	og	får	levert	oppgaver	og	sånn	der.	Så	det	bruker	jeg	jo	
også	selvfølgelig	noe	tid	på,		å	lese,	skrive	oppgaver	og	gå	til	eksamen,	det	gjør	man	jo	
hele	tiden	synes	jeg	faktisk.	Ja	så	det	bruker	jeg	ofte	noen	kveldstimer	på.		Jeg	ser	ikke	
mye	på	tv.	Det	gjør	jeg	godt	nok	ikke.	Jeg	følger	ikke	med	på	nyhetene,	det	kunne	skje	
noe	i	verden	som	jeg	aldeles	ikke	ville	oppdage.	Jeg	leser	noe	nyheter	på	telefonen,	
spesielt	hvis	det	er	noe	sunnhetspolitikk	eller,	nå	er	man	jo	i	en	diskusjon	omkring	at	
regionene	skal	oppløses	og	det	interesserer	jeg	meg	jo	selvfølgelig	for,	men	ellers	det	
som	skjer	lang	vekk	er	ikke	noe	jeg	på	den	måte	bruker	tid	på.	SÅ	bruker	jeg	jo	tid	på	å	
handle	inn,	lage	mat	og	vaske	tøy.	Slike	klassiske	mor	aktiviteter.			
Mari:	Kan	du	fortelle	om	en	vanlig	dag	i	din	familie?		
Respondent:	Ja,	det	kan	jeg	saktens.	Jeg	står	opp	litt	før	kl.06,	og	går	i	dusjen,	og	lager	
matpakker	og	frokost.	Så	vekker	jeg	de	andre	halv	7,	da	står	også	min	mann	opp.	Så	går	
de	på	badet	og	steller	seg,	så	spiser	vi	alle	sammen	felles	frokost	kl.	07,	også	går	vi	ut	av	
døren	07.30	alle	fem,	og	sier	farvel	og	god	dag.	Det	har	noe	med	at	alle	kan	sykle	dit	de	
skal,	og	min	mann	har	bil.	Så	er	jeg	jo	her,		vi	har	jo	vært	litt	innom	arbeidsoppgavene,	
men	vi	dere	ha	dem	igjen?	
Mari:	Nei,	det	er	fint.		
Respondent:	Og,	så	er	det	klassiske	at	jeg	kommer	hjem	ved	16-16.30	tiden	og	starter	å	
sette	på	en	vask	med	klær	eller	tømmer	oppvaskmaskinen	dersom	guttene	ikke	har	gjort	
det.	Så	går	jeg	ned	i	en	hall	og	sitter	å	ser	på	håndball,	eller	kjører	noen	ut	til	en	kamp	
eller	hva	som	nå	skal	skje	der.	Omkring	klokken	18,	lager	vi	middag	sammen	og	dem	
som	er	hjemme	hjelper,	og	så	spiser	vi	omkring	18.30-19.	Så	skal	det	gjøres	lekser	i	
forbindelse	med	det	skolearbeid	som	det	er	i	dag.	Så	pleier	vi	å	ha	en	halvtime,	hvor	vi	
sitter	og	snakker	over	en	kopp	te.	Så	skal	de	minste	i	seng,	og	helst	sove	før	halv	9.	Så	
skal	det	gjøres	lekser	med	han	eldste.	Det	må	gjøres	på	et	litt	annet	tidspunkt,	da	dette	er	
på	et	litt	annet	nivå	der	i	7	klasse.	Så	skal	han	i	seng	halv	10.	Så	legger	jeg	tøy	sammen	og	
ja,	tømmer	oppvaskmaskinen	igjen,	og	så	kan	det	godt	være	jeg	sitter	litt	å	lese	fra	21	til	
23-23.30.	Så	går	jeg	i	seng	omkring	23.30.		
Mari:	Lang	dag		
Respondent:	Ja,	det	er	det.		
Mari:	Man	skal	ha	tid	til	alt,	og	barnene		
Respondent:	Ja	
Mari:	Nå	beveger	vi	oss	over	i	den	delen	som	omhandler	grenseløshet.	Opplever	du	at	
arbeidet	alltid	er	tilgjengelig	for	deg?		
Respondent:	At	arbeidet	alltid	er	tilgjendelig?		
Mari:	Ja,	har	du	f.eks	mail	på	telefonen	eller	tar	du	computeren	med	hjem?	
Respondent:	Ja,	det	har	jeg.	Jo,	jeg	er	nok	alltid	litt	på	arbeidet.	Jeg	kan	godt	ha	en	ferie	
hvor	jeg	slukker	mailen.	Jeg	har	vinterferie	neste	uke,	og	da	forventer	jeg	ikke	at	jeg	
kommer	til	å	sjekke	arbeidsmailen.	Da	må	de	klare	seg.		Men	i	en	helt	vanlig	helg	så	ser	
jeg	på	mailen,	og	gjerne	flere	ganger	på	en	lørdag	dersom	det	ruller	noe	inn.	Det	er	ikke	
alltid	jeg	svarer	på	det,	men	så	følger	jeg	ro	når	jeg	gjør	det	fordi	det	med	å	møte	inn	
mandagsmorgen,	og	ikke	vet	hva	som	har	skjedd,	det	er	ofte	noen	store	ting	slik	som	
strømnedbrudd,	og	så	har	de	knoklet	rundt	fordi	kjøleskapene	var	gått	og	maten	var	
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blitt	dårlig.	Et	eller	annet.	Slike	ting	er	det	godt	å	vite	når	jeg	møter	inn	på	arbeidet	
mandagsmorgen.	Jeg	har	på	den	måte	ro	med	å	sjekke	det,	men	jeg	har	ikke	på	den	måte	
forholder	meg	til.	Jeg	vet	det	bare.	Og	jeg	føler	meg	litt	på	forkant	på	den	måte	
Mari:	Så	det	er	noe	du	velger	selv?	
Respondent:	Ja,	jeg	velger	det	helt	selv.	Det	er	ikke	noen	som	forventer	det.	Og	det	er	
heller	ikke	noen	som	forventer	å	få	svar	på	mail,	og	det	sier	jeg	også.	Det	er	også	noe	jeg	
snakker	med	personalet	om.	Jeg	svarer	ikke	på	sms	om	kvelden,	hvis	de	sender	det.	Det	
gjør	de	ikke	særlig	ofte.	Og	jeg	svarer	heller	ikke	på	mails.	Det	er	sånn	min	hovedregel		
Mari:	Har	dere	fleksitid	her	på	sykehuset?	
Respondent:	Nei,	det	har	jeg	ikke	riktig.	Altså,	min	arbeidstid	heter	fra	8-	15:30,	og	det	er	
riktig	ofte	det	blir	lenger.	Det	er	ikke	noe	jeg	holder	regnskap	med,	det	gidder	jeg	ikke	
faktisk	ikke.	Men	noen	ganger	kan	jeg	godt	ta	noen	fridager.	Slik	som	her	på	tirsdag	så	
var	det	et	familiearrangement	hvor	jeg	hadde	bruk	for	å	dra	til	Fyn.	Da	tar	jeg	jo	fri,	hva	
kan	man	si,	på	husets	regning,	så	da	står	det	jo	at	jeg	ikke	er	her.	Og	på	den	måte	så	går	
det	sånn	noenlunde	opp.	Men	jeg	arbeider	nok	sånn	i	gjennomsnitt	3-4	timer	mer	om	
uken	enn	jeg	skal.	
Karoline:	Og	du	har	en	37	timer	om	uken	egentlig?		
Respondent:	Ja.	Det	er	ikke	overtidsbetaling	eller	noe	når	man	er	avdelingssykepleier.	
Det	er	det	ingen	overenskomst	til.	Så	det	er	jo	ikke	på	den	måte	noen	øvre	arbeidstid,	
men	i	min	kontrakt	står	det	37	timer.	
Mari:	Tenker	du	ofte	på	arbeidet	utenom	arbeidstiden?		
Respondent:	Hmm.	Nei	ofte	det	blir	feil	å	si.	Altså	det	er	ikke	sånn	at	jeg	sånn	til	daglig	at	
jeg	tar	utfordringene	med	hjem,	eller	lar	meg	gå	på	av	det	i	si	stemning.	Jeg	kan	godt	ha	
det	sånn	at	hvis	vi	har	det	veldig	travelt	kan	det	være	vanskelig	å	slippe.	Nå	har	jeg	en	
kort	sykkeltur	hjem.	Det	var	bedre	når	jeg	arbeidet	på	rikshospitalet	fordi	da	syklet	jeg	
13	km	frem	og	tilbake,	og	da	får	man	altså	luft	i	hode	i	forhold	til	de	krøller	på	dagen,	og	
få	det	lagt	fra	seg.	Det	er	litt	vanskeligere	her,	fordi	jeg	bor	5	minutter	vekke.	Så	jeg	kan	
godt	ta	travelhenten	med	hjem,	også	få	øye	på	når	jeg	kommer	inn	døren	at	jeg	er	helt	
”wooow”,	nærmest	roper	til	barnene.	Så	sier	den	minste	”Gud,	hvor	du	er	sur	mor”.	Gud	
ja.	Det	er	jeg	jo	slettes	ikke,	jeg	har	det	jo	bare	travelt	inne	i	hode.	Det	skjer	at	jeg	får	øye	
på	meg	selv,	fordi	noen	gjør	meg	oppmerksom	på	det.		
Det	er	ikke	slik	sånn	at	jeg	sitter	om	kvelden	å	tenker	på	arbeidet.	Det	gjør	jeg	godt	nok	
ikke.	Hvis	jeg	gjør	det	så	kan	det	være	slik	som	at	jeg	kom	på	en	oppgave	jeg	glemte	å	
gjøre,	også	går	jeg	med	en	gang	inn	og	skriver	en	note	til	meg	selv:	husk,	det	her	i	
morgen.		
Mari:	Tar	du	med	computeren	hjem?	
Respondent:	Jeg	har	en	arbeidscomputer	der	hjemme,	men	den	har	godt	nok	ikke	vært	i	
bruk	på	lenge.	Jeg	kan	ikke	huske	sist	den	var	i	bruk.		
Mari:	Er	du	engasjert	i	arbeidet	du	gjør?	
*	Respondententens	telefon	ringer*		
Respondent:	Unnskyld.	Emm,	om	jeg	er	engasjert?	Ja,		altså	jeg	kan	ikke	være	i	et	
arbeidet	jeg	ikke	er	engasjert	i.	Emm,	så	hvis	det	er	mange	dårlige	ting	som	kommer	til	å	
fylle,	altså	la	oss	nå	si	at	det	er	noen	ting	som	ikke	fungerer.	At	jeg	ikke	kunne	komt	
igjennom	med	det	jeg	gjerne	vil	til	min	ledelse	eller	driften	blir	for	tung,	eller	oppgavene	
kommer	til	å	kjede	meg.	Da	flytter	jeg	meg.	Jeg	blir	ikke	i	en	jobb	hvor	jeg	ikke	trives.	Jeg	
kunne	ikke	holdt	ut	om	morgenen	og	dra	av	sted	hvis	jeg	ikke	har	det	godt.		
Mari:	Er	det	aksept	for	at	man	kan	ta	familiehensyn	i	virksomheten?	
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Respondent:	Altså	generelt	eller	bare	for	meg?	
Mari:	Generelt	
Respondent:	Det	skal	jeg	lige	sitte	her	å	spekulere	litt	over	kan	jeg	merke.	Altså	det	er	jo	
sånn	litt,	hmm,	det	er	mange	steder	hvor	jeg	mener	vi	godt	kan	ta	litt	hensyn	men	er	jo	
også	noen	områder	hvor	det	ikke	er	sammenlignbart	med	en	kontorvirksomhet	blant	
annet.	Det	er	jo	slik	at	på	noen	arbeidsplasser	at	hvis	barnene	er	syke	så	kan	man	ta	
barnene	med.	Det	må	du	ikke	her.	Pasientene	er	altfor	syke,	så	de	kan	ikke	klare	at	det	
kommer	opp	noen	barn	her.	Deres	egne	barnebarn	eller	barn	må	ikke	en	gang	komme.		
Det	kan	du	ikke.	Så	du	blir	liksom	nødt	til	å	bli	hjemme	å	passe	dem.		
Så	har	vi	jo	også	hatt	noen	jenter	som	har	blitt	skilt,	mens	jeg	har	vært	her.	Da	har	de	jo	
gjerne	bruk	for,	i	en	periode,	hvor	de	for	eksempel	har	en	deleordning,	så	når	de	har	
barnene	så	har	de	bruk	for	å	møte	litt	senere	for	å	kunne	avlevere	i	barnehagen	og	få	en	
god	morgen.	Det	kan	saktens	la	seg	gjøre.	Det	finner	vi	bare	ut	av.	Slik	som	det,	går	jeg	
slettes	ikke	opp	i.	Vi	kan	også	saktens	lage	en	løsning	på.		
Man	kan	for	eksempel	ikke	si	at	man	ikke	vil	arbeide	i	helgene	når	man	er	sykepleier,	det	
hører	med.	Men	selvfølgelig	kan	de	arbeide	de	helger	hvor	de	ikke	har	barnene.	Det	er	jo	
også	hensyn	kan	man	si.	Så	skal	de	jo	heller	ikke	gå	ut	å	bytte	kan	man	si	når	de	har	
barnene	hjemme.	Så	har	vi	jo	sånn	alminnelige	ordninger	at	man	kan	være	hjemme	med	
barnene	når	de	er	syke	og	får	de	vannkopper,	og	har	bruk	for	noen	omsorgsdager	så	
finner	vi	ut	av	det.	Jeg	har	ikke	bruk	for	å	vite	om	de	kommer	på	arbeidet	hvis	de	har	
bruk	for	å	holde	fri.	Så	jeg	synes	vi	tar	hensyn,	det	synes	jeg	bestemt.		
De	får	også	ferie	når	skolene	holder	ferie	og	sånn	der.	
Mari:	Er	det	noen	forventninger	til	at	man	skal	yte	ekstra	her	i	virksomheten	
Respondentene:	Nei	det	har	jeg	ikke,	og	jeg	går	faktisk	ut	å	sier	til	spesielt	dem	som	
nettopp	har	start	at	man	har	ikke	overtidsarbeid,	med	mindre	man	har	avtalt	det	med	
meg.	Man	ringer	ikke	å	forstyrrer	hverandre	når	man	har	fri	med	ting,	stor	og	smått.		
Har	man	fri,	så	har	man	fri,	Det	er	sånn	setning	jeg	har.	Det	gjelder	også	meg	selv,	men	
også	dem.	Så	hvis	det	er	sykdom	en	lørdag	så	skal	de	ikke	ringe	hele	veien	ned,	for	å	se	
om	der	kan	komme	noen	som	kan	hjelpe.	Da	må	de	klare	seg	dem	de	er.	De	som	er	her	
må	være	hurtigere,	så	må	det	bare	være	noen	ting	som	kanskje	ikke	blir	gjort.	Og	de	vet	
godt	hva	det	er	jeg	mener	med	det.	Jeg	har	en	forventning	til	at	man	skal	gjøre	så	godt	
man	kan	når	man	er	her.	Og	at	man	har	fokus	på	det	riktige.	Og	det	riktige	er	pasientene	
og	de	pårørende.	Det	er	ikke	oss.	Det	er	ikke	fordi	jeg	ikke	går	opp	i	trivsel	og	
arbeidsmiljø,	men	vi	skal	sørge	for	at	det	er	pasientene	og	de	pårørende	som	står	helt	
først,	så	kan	vi	snakke	om	det	andre	deretter.		
Mari:	F.eks	hvis	du	er	syk	en	dag	er	det	noen	som	gjør	arbeidet	ditt	når	du	er	borte?	
vikar?		
Respondent:	Det	er	ikke	noen	vikar,	det	er	det	ikke.	Det	kan	godt	være.	Det	daglige	når	
jeg	møter	inn	i	forhold	til	den	tverrfaglige	konferanse	og	sånn	der,	da	har	jeg	noen	
erfarne	sykepleiere	som	tar	over	når	jeg	ikke	er	her.	I	weekendene	er	jeg	jo	her	heller	
ikke	så	da	er	det	også	noen	erfarne	som	har	en	sånn	stjerne.	Da	går	de	med	min	telefon	
og	tar	de	oppkall	som	det	måtte	være	og	er	det	noen	utilfredsheter	fra	pasientene	eller	
pårørende	så	tar	de	jo	også	den	snakk,	og	skriver	en	lapp	til	meg	om	at	jeg	skal	kontakte	
noen.	Det	er	ikke	at	det	skjer	så	ofte,	men	det	er	på	noen	områder	som	ikke	blir	tatt	hånd	
om	når	jeg	ikke	er	her.	Altså	regninger	som	skal	betales,	vaktplaner	som	skal	lages,		folk	
som	skal	kalles	inn	hvis	det	er	noen	huller	i	vaktplanene.	Det	er	det	ikke	noen	som	gjør.		
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Mari:	Nå	beveger	vi	oss	litt	over	i	den	delen	som	handler	om	balansen	mellom	arbeid-	og	
familieliv.		
Hva	betyr	arbeidet	for	deg?	
Respondent:	Det	er	et	stort	spørsmål.	Det	er	jo	en	identitet	av	meg	å	være	sykepleier.	Jeg	
kunne	ikke	forestille	meg	å	ikke	ha	et	arbeid,	på	noen	som	helst	måte.	Det	å	være	en	del	
av	et	fellesskap,	og	det	å	være	en	del	av	en	slik	avdeling	her,	hvor	vi	hver	dag	møter	inn	
hvor	gjør	vårt	beste	for	at	pasientene	og	de	pårørende	kan	holde	ut,	og	få	det	budskap	
som	de	får	her,	hvor	det	er	leukemi	det	dreier	seg	om.	Det	er	omdreiningspunktet.	Det	
kan	være	hvilken	son	helst	avdeling	jeg	arbeidet	på,	men	nå	er	det	bare	denne	avdeling	
det	nå	dreier	seg	om.	Det	er	noe	jeg	setter	en	meget	”era”	i	å	gjøre	ordentlig.		Jeg	vet	jo	at	
de	perioder	hvor	jeg	har	gått	hjemme	med	barnene	i	forbindelse	med	barsel,	da	jeg	ikke	
aldri	har	prøvd	å	være	arbeidsløs,	men	det	befinner	jeg	meg	ikke	rett	godt	med.	Jeg	har	
brukt	for	å	være	noe	mer	enn	bare	mor.		
Mari:	Hvordan	synes	du	det	er	å	kombinere	familie	og	arbeidsliv.		
Respondent:	Det	er	egentlig	overordnet	sett	okey.	I	noen	perioder	ville	det	være	
ønskverdig	at	det	var	mulig	å	ha	litt	mer	fleksibel	arbeidstid.	Det	er	jo	like	vanskelig	for	
meg	som	for	sykepleierne	som	arbeider	her	på	avdelingen.	Det	at	det	noen	ganger	hadde	
vært	greit	å	kunne	gå	kl.14,	da	det	er	et	arrangement	på	skolen.	OG	med	den	nye	
lærerordningen	så	er	laget,	så	skal	man	jo	på	skolesamtaler	kl.14,	en	helt	alminnelig	
tirsdag.	Så	jeg	tror	det	kommer	noen	strømninger	i	samfunnet	omkring	at	vi	blir	nødt	til	
å	være	mer	fleksible.	Også	i	dette	fag.	Det	er	jo	en	låst	arbeidstid	i	forhold	til	at	man	må	
være	er	fra	07.30-15.30	osv.	Og	hvor	de	pent	kommer	inn	å	spør	om	de	må	gå	kl.14	fordi	
de	skal	ett	eller	annet.	Og	de	må	ALLTID	gå	kl.14	hvis	det	er	brukt	for	det.	Men	så	synes	
jeg	ikke	det	er	så	fleksibelt.	Slikt	har	jeg	det	jo	også	selv	hvis	det	er	for	mange	av	disse	
arrangementer	på	en	uke,	og	det	er	det	jo	ofte	når	man	har	tre	barn.	Så	får	man	alltid	
dårlig	samvittighet,	og	det	syns	jeg	er	træls.	Det	bør	være	mer	fleksibelt.		Men	det	er	kun	
i	perioder.	Noen	perioder	så	kan	det	være	helt	fint,	hvor	jeg	er	her	til	16-16.30	og	det	
ikke	betyr	noe.		
Mari:	opplever	du	at	familie	virker	inn	på	jobbet	og	omvendt,	at	jobbet	virker	inn	på	
familie?		
Respondent:	Ja.	Hvis	vi	bare	skrur	tiden	10	år	tilbake,	hadde	jeg	mange	tanker	omkring	
hvilke	jobb	er	best	forenelig	med	små	barn,	og	det	er	det	noen	jobber	som	er.	Også	
innenfor	mitt	fag.	Så	der	fungerer	ikke	mandag	til	fredag	rett	godt,	vertfall	ikke	i	vår	
familie.	Det	kommer	jo	også	ann	på	hvilken	partner	man	har.	Å	han	er	nemlig	mandag-
fredag.	Derfor	synes	jeg	det	var	en	gave	å	kunne	arbeide	i	vakter	fordi	da	har	man	
plutselig	noen	hverdagsfridager	til	alle	disse	tingene	man	vil	til,	og	når	barnene	var	syke.	
Jeg	har	stort	sett	aldri	hatt	et	barns	sykedag,	og	det	hadde	jeg	ikke	da	de	var	mindre	
fordi	jeg	hadde	vakter.	Så	byttet	jeg	meg	bare	frem	til	de	vakter,	hvor	jeg	arbeidet	om	
natten	og	kom	hjem	kl.8	og	kunne	passe	barnene.	Jeg	var	selvfølgelig	virkelig	trøtt,	men	
det	er	syke	barn	også.	Så	det	er	noen	barn	hvor	det	gir	meget	god	mening	når	man	har	
små	barn	innenfor	dette	fag.	Så	kan	det	jo	også	ha	med	at	dersom	man	har	en	partner	
med	skiftende	arbeidstid	så	kan	det	ikke	la	seg	gjøre.	Så	ser	man	jo	at	riktig	mange	
sykepleiere	når	de	får	barn,	så	søker	de	et	mandag-fredagsjobb.	Men	man	kan	jo	velge.	
Det	er	jo	så	mange	ledige	stillinger	som	sykepleier	her	i	region	hovedstaden.	Så	du	kan	
velge	det	som	passe	seg	best,	uten	å	blinke	med	øynene.	Om	jobben	påvirker	familien,	
glemte	jeg	å	svare	på.	Var	det	ikke	det	som	var	en	del	av	spørsmålet.		
Mari:	Jo	
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Respondent:	Jeg	syns	vi	er	litt	tilbake	til	det	med	manglende	fleksibilitet.	At	det	er	noen	
ganger	hvor	jeg	tenker	at	det	er	irriterende	at	man	ikke	kan	være	en	del	av	det	man	
gjerne	vil,	altså	ja.	Eller	du	vet	den	lille	ringer	”heey,	kommer	du	ikke	hjem	klokken	14”.	
Nei	det	er	jo	ikke	mulig,	da	jeg	først	er	ferdig	kl.	15:30.	Så	ja,	selvfølgelig	gjør	det	det	en	
gang	i	mellom	
Mari:	Hvordan	synes	du	at	balansen	mellom	arbeidsliv	og	familieliv	er?	Er	den	god	eller	
dårlig?		
Respondent:	Hvordan	min	er?		
Mari:	ja	
Respondent:	Den	synes	jeg	er	god.	Jeg	synes	at	jeg	vinner	det	her	med	jeg	får	lov	til	å	
gjøre	det	jeg	vil.	Får	lov	til	å	vokse	og	bli	bedre	til		det	jeg	gjør,	utdanne	meg	og	det	har	
jeg	bruk	for.	Jeg	kan	ikke	holde	ut	meg	å	gå	i	stå.	Det	kjenner	jeg	meg	selv	for	godt	til	å	
vite,	at	det	duger	ikke.	Jeg	har	faktisk	nesten	lest	forskjellige	utdannelser	sånn	
sideløpende	siden	jeg	ble	nyutdannet.	Alt	mulig	forskjellig.	Det	duger	ikke	helt	sånn	
riktig	å	gå	helt	i	stå.	Jeg	synes	faktisk	overordnet	sett	at	jeg	har	den	balanse	jeg	gjerne	vil	
ha.		Det	er	ikke	tippet	til	noen	av	sidene.	Det	kan	godt	være	en	opplevelse	enkelte	dager	
hvor	det	er	utfordringer	begge	steder	og	man	kommer	hjem,	og	dagen	har	vært	virkelig	
presset	og	man	er	trett.	Det	er	jo	ikke	sånn	at	det	er	lyserødt	hele	tiden	men	overordnet	
sett	er	det	en	fin	balanse.	
Mari:	Hva	ville	en	ideell	arbeidssituasjon	vært	for	deg	hvis	du	kunne	velge?	
Respondent:	En	ideell	arbeidssituasjon,	hehe.	Det	tror	jeg	vil	være	en	større	fleksibilitet.	
Det	vil	virkelig	være	det	å	kunne	være	min	egen	”herre”	i	forhold	til	at	hvis	det	passet	
godt	en	uke	å	holde	fri	om	fredagen,	og	arbeide	lørdag	i	stedet	for,	kunne	gjøre	det	da	
dette	passet	godt	med	familielivet	og	det	vi	skulle	ville	det	vær	riktig	fint.	Og	at	jeg	
kunne	hatt	litt	styr	på	mitt	arbeidsliv,	og	at	det	er	mitt	ansvar	å	få	tingene	til	å	gå	opp,	
slik	at	jeg	bare	kunne	justere	det	slik	jeg	hadde	bruk	for.	Også	det	med	at	jeg	synes	det	er	
fedt	å	videreutdanne	meg,	at	det	så	fortsetter	å	være	tilgjengelig.		
Mari:	På	hvilken	måte	skiller	du	mellom	din	rolle	å	være	mor,	og	din	rolle	i	arbeidslivet?		
Respondent:	Åå,	den	er	meget	forskjellig.	Hvordan	jeg	skiller,	det	er	det	dere	spør	om.	
Jeg	torr	det	er	noe	med	at	når	jeg	er	her	(arbeidet)	så	er	jeg	på	arbeidet.	Jeg	har	jo	heller	
ikke	bilder	av	mine	barn	hengene,	og	det	er	fordi	det	er	et	aktivt	valg.	Jeg	har	bruk	for	at	
det	er	rett	adskilt.	Jeg	bryr	meg	heller	ikke	om	at	det	blir	ringt	hjem	når	jeg	holder	fri,	
altså	på	en	måte	så	har	de	to	verdener	fungert	riktig	godt	hver	for	seg.	Og	de	skal	ikke	
smelte	for	mye	sammen.	Så	barnene	skal	ikke	ha	en	opplevelse	av	at	når	jeg	kommer	
hjem	så	arbeider	jeg	videre.	Det	er	jo	også	derfor	computeren	ikke	har	vært	i	bruk.	Altså	
hvis	jeg	så	sjekker	arbeidsmail	så	er	det	ikke	når	de	er	det.	Så	er	det	om	kvelden		når	de	
er	godt	i	seng,	at	jeg	sitter	å	leser	noe	som	er	kommet	inn.	Det	tror	jeg	er	mye	den	måte	
jeg	skiller	på,	og	deler	opp	på	at	det	er	to	verdener.	Det	er	jo	ikke	fordi	de	jeg	arbeider	
med	ikke	vet	at	jeg	har	tre	barn,	for	det	vet	de	godt.	Og	jeg	kan	også	komme	på	å	fortelle	
noe	om	det,	men	det	skal	ikke	blandes	sammen.	Så	jeg	skal	heller	ikke	sitte	på	min	stol	å	
planlegge	lekeavtaler	med	barnene.	Det	vet	de	godt.	De	skal	ikke	ringe.	Det	er	når	jeg	har	
fri.	Så	der	har	jeg	sånn,	de	er	kanskje	litt	sort/hvite	sånn	i	virkeligheten,	når	jeg	sier	dem	
høyt.	Jeg	vet	godt	at	mange	andre	har		andre	måter	å	gjøre	det	på.	Det	er	min	måte.		
Mari:	Den	virker	godt	for	deg	
Respondent:	Ja,	det	gjør	den.		
Karoline:	Det	er	kanskje	derfor	du	opplever	at	du	har	en	god	balanse		
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Respondent:	Ja,	det	tror	jeg	at	det	er	det	som	gjør	at	når	jeg	er	på	arbeidet	så	er	jeg	på	
arbeidet.	Og	når	jeg	er	hjemme,	så	er	jeg	hjemme.		
Karoline:	Jeg	har	et	spørsmål.	Du	sa	at	du	opplever	at	du	har	en	god	balanse.	Tror	du	at	
du	har	noen	faktorer	som	bidrar	til	å	skape	balansen	for	deg.		
Respondent:	Jeg	tror	vertfall	det	å	holde	ting	avskilt	er	en	av	tingene.	Også	tenker	jeg	
også	at	det	på	en	eller	annen	måte	er	noe	ved	at	i	den	jobben	jeg	har	nå,	og	hele	tiden	
holde	litt	sånn	selvjusits	om	man	nå	arbeider	mer	enn	man	skal,	og	holde	de	fridager.	Så	
regnestykket	sånn	noenlunde	går	opp.	Så	er	det	jo	også	noe	med	å	komme	ut	av	døren.	
Jeg	sitter	jo	å	forteller	at	jeg	ofte	sitter	til	16-16:30,	men	hvis	det	nå	er	noe	så	kjører	jeg	
15:30.	Det	er	jo	selv	noe	man	typisk	sett	skal	ta	en	beslutning	om	å	pakke	ned.	Mye	av	
det	kan	jo	gjøres	i	morgen.	Det	akutte	løses	jo	først	på	dagen,	og	det	er	jo	ofte	noe	man	
ikke	rekker.	Det	tror	jeg	er	noen	av	tingene.		
Karoline:	Du	sa	også	at	du	ofte	arbeider	mer	enn	de	37	timer,	eller	at	du	sitter	mer	enn	
det.	Jeg	barer	lurer	på	hvorfor	du	gjør	det?	
Respondent:	Ja,	hvorfor	gjør	jeg	det.	Noen	ganger	så	er	det	sånn	praktisk	bruk	for	det,	
hvor	jeg	løser	noen	oppgaver.	Slik	som	på	fredag	så	var	jeg	her	til	sent	om	kvelden	fordi	
det	manglet	sykepleiere,	og	det	veltet	inn	med	akutte	pasienter	og	jeg	hadde	ikke	noen	
planer,	og	jeg	viste	min	mann	var	hjemme.	Så	jeg	ringte	han	å	sa	at	jeg	kom	litt	senere	
hjem.	Det	er	jo	også	noe	med	å	velge	og	være	her	når	det	virkelig	er	bruk	for	det.	Så	det	
er	noe	med	noe	ontlighet.	Jeg	kjører	ikke	herfra	hvis	det	er	kaos.	Det	er	overordnet	sett	
mitt	ansvar	at	pasienter	blir	tatt	godt	i	mot.	Og	det	kan	godt	være	at	jeg	derfor	noen	
ganger	må	bli	her.	Men	det	er	jo	ikke	ofte	at	det	er	det	som	er	argumentet.	Når	jeg	sitter	
til	kl.16	så	er	det	ofte	fordi	det	er	ro	der.	Dagvaktene	går	klokken	15,	og	den	time	der	
mellom	15	og	16,	eller	15	og	16.30	er	det	ofte	det	er	stille	her.	Og	det	er	deilig,	for	da	blir	
jeg	jo	ikke	avbrutt.	Det	er	ofte	da	jeg	får	svart	på	masse	mail.	Men	så	kommer	den	
selvjustis	på	at	man	ikke	skal	være	der	en	time	for	mye	hver	dag,	og	at	man	tar	en	fridag	
i	mellom.		
Karoline:	Men	det	er	noe	du	selv	må	holde	styr	på?	
Respondent:	Det	holder	jeg	selv	styr	på.	Det	er	ikke	noen	som	sier	at	nå	skal	du	gå	hjem.	
Eller	det	kan	sykepleierne	godt	finne	på	å	si	hvorfor	er	du	er	enda.		
Mari:	Da	har	vi	vært	igjennom	alt.	Er	det	noe	du	vil	legg	til?	
Respondent:	Ja,	det	er	faktisk	noe	jeg	vil	legge	til.	Da	barnene	var	mindre	så	hadde	vi	litt	
et	samvittighetsproblem	i	forhold	til	at	jeg	måtte	være	her	så	mange	timer.	Da	overveiet	
jeg	i	lang	tid	om	jeg	skulle	gå	ned	i	tid,	altså	finne	et	arbeid	hvor	jeg	kunne	få	tidligere	fri.	
Fordi	jeg	synes	det	var	en	meget	lang	dag	for	dem	i	barnehagen,	og	da	valgte	jeg	å	ta	den	
beslutning	av	vi	fikk	en	babysitter.	Som	hentet	dem	fast	3	ganger	om	uken	allerede	ved	
13-14	tiden.	Og	da	falt	det	sånn	helt	vilt	to	med	familien,	fordi	hun	gjorde	det.	Hun	var	en	
vilt	søt	ung	pike.	Vi	har	henne	ikke	mer	fordi	det	var	litt	sånn	at	når	alle	tre	startet	på	
skolen	så	kunne	de	sykle	frem	og	tilbake,	og	passe	på	hverandre.	Vi	bor	også	enormt	
lokalt	så	det	er	ingenting	farligt.	Men	det	var	en	kjempehjelp	faktisk.	Og	det	lettet	
virkelig	samvittigheten,	i	forhold	til	at	jeg	ikke	kan	gå	kl.14.	Fordi	barnene	blir	virkelig	
trøtte	når	de	er	i	barnehagen	til	16-17.	Det	er	meget	stor	forskjell	på	å	bli	hentet	klokken	
14.		
De	er	simpelthen	så	trette	som	jeg	er	når	jeg	kommer	hjem	fra	barnehagen,	og	det	kunne	
jeg	ikke	holde	ut	med.	Så	landet	vi	der	hjemme,	fullstendig	utslitt,	nesten	klar	for	å	gå	i	
seng,	og	det	var	ikke	i	orden.	Når	de	var	små	så	gikk	de	jo	i	seng	kl.19,	og	vi	hadde	reelt	2	
og	½	time	sammen.	Ingenting.	Så	på	denne	måte	så	fikk	de	mer	overskudd,	og	de	fikk	en	
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lur	ofte	når	hun	hadde	hentet	dem.	De	hygget	seg	og	bankte	pannekaker,	og	gjorde	noen	
av	de	ting	som	jeg	drømte	om	å	gjøre	med	dem.	Så	kan	man	jo	si	om	det	var	feil	at	det	
var	en	fremmed.	Men	nei,	det	synes	jeg	ikke	fordi	bottom	line	var	at	de	hadde	bruk	for	
noe	annet	og	det	var	det	de	fikk.	Det	fikk	de	så	med	henne	og	ikke	meg,	men	det	fungerte	
godt.	Det	var	ikke	slik	de	spurte	”Mor,	hvorfor	er	det	ikke	deg”.	Hvis	de	hadde	spurt	om	
det	så	hadde	jeg	nok	kapitulert	eller	funnet	et	annet	arbeide.		
Karoline:	Men	det	var	fordi	du	var	glad	for	ditt	arbeidet?		
Respondent:	Jeg	var	jo	vilt	glad	for	mitt	arbeide,	og	hadde	overhode	ikke	lyst	til	å	skifte	
eller	finne	noe	annet.	Det	er	altså	det	der	med	små	barn	kombinert	med	denne	jobben.	
Det	er	ikke	så	veldig	lett	når	arbeidstidene	er	så	låste.		
Karoline:	Men	du	føler	det	er	blitt	litt	lettere	nå	som	de	er	eldre?	
Respondent:	Det	er	blitt	mye	lettere,	og	de	elsker	jo	de	timer	de	har	uten	meg.	Nå	ønsker	
de	jo	ikke	at	vi	er	der,	da	det	er	de	to	timer	hvor	de	hygger	og	rister	brød	og	snakker,	og	
har	venner	på	besøk	og	ser	TV.		
Så	blir	jo	tingene	mer	alvorlig	når	jeg	kommer	hjem,	fordi	da	skal	jo	oppvaskemaskinen	
tømmes	og	det	lages	mat.	Da	går	det	jo	litt	sånn	praktikk	i	det		
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Vedlegg	4	
	
K:	 Vil	du	fortelle	litt	om	deg	selv	og	din	rolle	i	virksomheten	du	arbeider	i?	
4:	 Ja,	jeg	jeg	heter	xx,	jeg	er	38	år,	og	jeg	er	mor	til	2	gutter	på	4	og	6	år.	Og	

jeg	har	arbeidet	som	kommunikasjonskonsulent	gjennom	en	årrekke	nå	
og	sitter	også	her	som	kommunikasjonskonsulent.	Jeg	sitter	i	en	liten	
virksomhet	hvor	vi	faktisk	kun	er	8	mennesker,	så	det	er	en	liten	start-
up/software	virksomhet.	

K:	 Er	det	en	del	av	xx?	
4:	 Nei,	asså	det	er	dem,	som	eier	xx.	Og	xx	startet	med	å	bruke	NPS	

målinger.	Jeg	vet	ikke	om	dere	kjenner	det?	Man	vurderer	et	produkt	
eller	en	ytelse	fra	1-10.	Så	vurderer	man	som	virksomhet	hva	man	skal	
gjøre	med	det.	Hvis	man	får	en	lav	score	hele	tiden	eller	om	man	ligger	i	
mellomkategorien	osv.	Og	da	har	vi	så	utviklet	en	software	som	
virksomheter	kan	gå	inn	å	integrere	i	deres	systemer	osv.	Men	det	var	x	
og	x	som	faktisk	egentlig	grunnla	denne	virksomheten,	og	tenkte	at	det	
var	et	hull	i	markedet,	hvor	vi	så	har	en	direktør	og	salgsdirektør	som	
sitter	og	styrer	det.	De	sitter	så	i	bestyrelsen.	

K:	 Og	du	arbeider	fulltid?	
4:	 Nei,	det	gjør	jeg	faktisk	ikke.	Jeg	har	25	timer	fast	og	så	+	lunsj.	Så	det	

heter	28	timer	om	uken.	
K:	 Hvor	lenger	har	du	arbeidet	i	virksomheten?	
4:	 Her	inne	har	jeg	arbeidet	siden	september.	
K:	 Og	så	innen,	hvor	arbeidet	du?	
4:	 Så	har	jeg	arbeidet	ved	noe	som	heter	xx,	som	er	en	stor	

nettverksorganisasjon,	som	fasiliteter	profesjonelle	nettverk.	Og	der	
satt	jeg	og	arbeidet	over	40	timer	om	uken,	42,	43,	timer.	Og	så	før	det	
arbeidet	jeg	i	xx	og	så	har	jeg	sittet	på	et	kommunikasjonsbyrå	også.	

K:	 Okei.	Vil	du	fortelle	litt	om	dine	typiske	arbeidsoppgaver	der	du	jobber	
nå?	

4:	 Det	er	mye	forskjellige	oppgaver.	Jeg	sitter	som	den	eneste	med	
kommunikasjonsdelen,	og	vi	har	også	en	som	sitter	med	marketing,	og	
henne	arbeider	jeg	selvfølgelig	tett	sammen	med.	Men	mine	oppgaver,	
det	er,	å	lage	nyhetsbrev,	jeg	produserer	den	content	som	skal	brukes	i	
marketing	sammenheng,	jeg	skriver	nyhetsbrev,	blogs,	artikler	og	andre	
korte	innlegg,	jeg	styrer	de	sosiale	medier	og	så	gjør	jeg	kundecases	så	
jeg	er	ute	å	holder	intervju	og	transkriberer	det	hele.	Og	igjen	noe	vi	kan	
bruke	på	tvers	av	alle	våre	plattformer,	jeg	sørger	for	at	det	er	en	rød	
tråd	i	vår	kommunikasjon	også	når	våre	selgere	går	ut	med	deres	
budskap	og	at	det	ser	ordentlig	ut	og	er	korrekt	dansk	ordlyd.	

K:	 Vil	du	si	at	dine	arbeidsoppgaver	er	utfordrende?	
4:	 Det	spørs	hva	man	mener	med	utfordrende.	Tenker	du	om	man	blir	

presset	av	det	eller	om	det	er	spennende?	
K:	 Ja	eller	bare	om	du	føler	at	det	noen	ganger	kan	være	svært	å	

gjennomføre	for	eksempel	eller?	
4:	 Ja	nå	er	det	jo	et	eksempel	at	jeg	måtte	rykke	et	møte	med	dere,	for	jeg	

må	jo	selvfølgelig	prioritere	mitt	arbeide.	Det	er	jo	en	nyoppstartet	
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virksomhet,	så	den	stilling	jeg	sitter	i	akkurat	nå	er	rimelig	okey.	Men	
hvis	man	ser	tilbake	på	noen	andre	stillinger	så	har	jeg	aldri	hatt	tid	til	å	
løse	mine	oppgaver.	Men	det	er	okey	sånn	som	det	er	nå.	

K:	 Er	du	avhengig	av	andre	i	dine	arbeidsoppgaver?	
4:	 Både	og.	Det	er	mange	av	tingene	kan	jeg	godt	kjøre	selv,	siden	jeg	sitter	

som	den	eneste	med	kommunikasjon.	Men	man	kan	si	det	er	så	mye	
samarbeid,	og	marketing	og	kommunikasjon	smelter	mye	sammen,	så	
på	den	måte	er	jeg	avhengig	av	at	det	skjer	noe	i	marketing	for	at	jeg	
kan	gjøre	mine	oppgaver.	

K:	 Men	selve	arbeidsoppgavene	de	løser	du	selv?	
4:	 Ja,	der	er	ikke	avhengig	på	den	måte	av	andre.	
K:	 Planlegger	du	selv	dine	arbeidsoppgaver	eller	er	det	noen	du	får	tildelt?	
4:	 Igjen,	det	henger	sammen	med	marketing,	så	der	får	jeg	selvfølgelig	

utstikket	oppgaver	der.	Men	jeg	sitter	også	selv	og	tar	initiativ,	for	
eksempel	når	jeg	skal	gjøre	de	her	kundecases,	så	er	det	meg	selv	som	
går	utå	vurderer	hvilke	virksomheter	det	kunne	være	interessant	å	
intervjue,	som	kunne	være	god	markedsføring	for	oss.	Så	det	er	litt	en	
kombi.	

K:	 Vil	du	si	at	du	blir	målt	på	din	input	eller	output?	Det	vil	si	hvordan	du	
løser	arbeidsoppgavene	eller	resultatet	av	de?	

4:	 Så	vil	jeg	si,	igjen	fordi	vi	er	så	liten	virksomhet,	at	da	er	output	riktig	
riktig	viktig.	Fordi	vi	skal	rykke	oss	fra	0	til	100	på	relativt	kort	tid.	Så	
jo,	det	vil	være	output	jeg	blir	målt	på.	

K:	 Har	du	noe	eksempel	på	hva	det	kan	være?	
4:	 Ja,	hva	kan	det	være…	Det	kan	jo	for	eksempel	være	noe	med	sosiale	

medier,	grunnen	til	at	vi	også	er	der,	er	fordi	marketing	og	
kommunikasjon	skal	skaffe	salgsavdelingen	«leads».	Så	de	kan	kontakte	
med	henblikk	på	noe	salg.	Så	da	er	det	jo	opp	til	meg	hvordan	jeg	lager	
noe	interessant	innhold	som	kan	skape	de	her	«leads»,	men	det	min	sjef	
kikker	på	det	er	jo	kun	leadsene,	han	er	jo	likeglad	med	hvordan	jeg	når	
der	hen.	

K:	 Nå	har	vi	jo	vært	litt	inne	på	det,	men	vil	du	si	hvordan	en	typisk	
arbeidsdag	ser	ut	for	deg?	

4:	 Ja,	den	er	nok	aldri	helt	forutsigbar.	Man	tror	at	man	kan	komme	på	
arbeide	og,	jeg	starter	alltid	med	å	sette	med	ned	med	computeren	og	få	
et	overblikk	over	mine	oppgaver	og	skrive	ned	hvilke	jeg	gjerne	vil	ha	
løst	den	dag.	Men	det	kommer	alltid	noe	inn	fra	høyre,	vi	skal	bare	
holde	det	møte	og	så	holder	vi	et	til	møte	og	så	skal	vi	bare	det	her	det	
er	viktig.	Og	så	har	man	kanskje	også	en	sjef	som	plutselig	får	en	eller	
annen	fiks	ide	som	skal	være	løst	her	nå.	Så	går	jo	det	utover	ens	
oppgaver	som	man	da	må	skubbe	en	gang	i	mellom.	Men	ellers	en	
kombi	av	møter	og	at	man	selv	sitter	og	produserer,	via	også	samarbeid	
med	marketing.	

K:	 Kan	du	forsøke	og	beskrive	kulturen	i	virksomheten?	
4:	 Igjen,	tror	jeg	det	er	litt	spesielt	det	her	med,	spesielt	hvis	jeg	

sammenligner	med	andre	større	virksomheter	jeg	har	vært	i,	at	vi	er	en	
liten	start-up	og	det	er	veldig	viktig	at	vi	kommer	godt	fra	start	og	får	
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tjent	penger.	Så	vi	også	kan	overbevise	vår	bestyrelse	om	at	vi	skal	ha	
lov	til	å	fortsette.	Så	det	er	en	resultatorientert	kultur,	men	samtidig	er	
det	også	et	sted	hvor	man	har	det	godt	med	hverandre	og	ler	mye	og	
hvor	vi	både	kjenner	hverandre	i	en	arbeidsmessig	sammenheng,	men	
også	privat.	Vi	spør	også	inn	til	hverandres	barn	og	kjærester	og	hva	det	
ellers	er.	Så	veldig	avslappet	kultur	kan	man	si.	

K:	 Så	beveger	vi	oss	litt	over	i	den	her	familiedelen	av	det,	så	hvis	du	vil	
fortelle	litt	om	ditt	familieliv?	

4:	 Ja,	jeg	har	to	barn	og	en	på	vei.	Det	skjedde	det	at,	for	8mnd	siden,	da	
satt	jeg	i	en	stilling	hvor	jeg	hadde	det	helt	vilt	travelt,	og	klokken	kvart	
på	fem	satt	jeg	og	ventet	og	håpet	på	at	sjefen	ikke	ville	innkalle	til	flere	
møter	den	dagen	for	da	stengte	barnehagen	om	10	minutter.	Så	jeg	
hentet	alltid	mine	barn	som	en	av	de	siste	og	hjem	og	lage	middag	og	
stress	og	var	sur	og	alt	det	her.	Og	min	store	gutt	han	sa	til	meg,	at	når	
han	blir	voksen	så	skulle	han	ikke	arbeide	fordi	så	blir	man	bare	en	sur	
og	trøtt	mor	akkurat	som	meg,	og	så	tenkte	jeg	vi	blir	nødt	til	å	gjøre	
dette	annerledes.	Og	så	ble	det	gjort	omstruktureringer	på	min	gamle	
arbeidsplass,	så	hele	marketing	og	kommunikasjon	ble	sparket.	Så	da	
skulle	jeg	finne	en	ny	jobb	og	da	visste	jeg	så	at	jeg	skulle	finne	et	
arbeide	på	deltid.	Og	det	er	så	også	på	grunn	av	at	min	mann,	han	tar	
hjemmefra	klokken	9	om	morgenen	og	han	er	ikke	hjemme	før	klokken	
19	på	kvelden,	hver	eneste	dag.	Og	det	gjelder	helligdager,	han	har	kun	
juleferie	og	sommerferie.	Han	er	borte	alle	lørdager	og	også	mange	
ganger	om	søndagen.	Fordi	han	er	fotballtrener.	Så	på	grunn	av	hans	
spesielle	arbeid	og	arbeidstider	så	ble	jeg	nødt	til	å	gjøre	om	på	den	
måte	som	jeg	arbeider	på.	Jeg	kunne	ikke	arbeide	så	mange	timer.	

K:	 Så	du	har	2	barn	da?	
4:	 Ja	
K:	 Og	de	går	i	skole	eller	barnehage?	
4:	 Den	eldste	går	i	skole	og	den	minste	går	i	barnehage.	
K:	 Ja.	Hva	gjør	du	når	du	ikke	er	på	jobb?	
4:	 Så	er	jeg	mye	sammen	med	mine	gutter,	spiller	masse	fotball,	går	til	

deres	aktiviteter.	Jeg	kan	riktig	godt	like	å	lese	bøker,	jeg	tar	faktisk	
også	noen	fag	innenfor	HR,	og	vil	gjerne	bevege	meg	i	den	retning	i	
fremtiden,	så	er	vi	sammen	med	venner,	spiser	god	mat,	elsker	å	lage	
god	mat,	går	til	konserter	og	ja	litt	en	blanding.	

K:	 Vil	du	prøve	å	fortelle	om	en	vanlig	dag	i	familien,	fra	man	står	opp	til	
man	legger	seg?	

4:	 Så	kan	vi	ta	mandag,	tirsdag,	de	ligner	litt	på	hverandre.	Da	står	vi	opp	
og	sender	vår	eldste	i	skolen	klokken	8.	Og	så	kjører	jeg	inn	på	arbeid	og	
min	mann	sender	vår	yngste	i	barnehagen,	og	går	selv	på	arbeid.	Så	tar	
jeg	herfra	i	14.30/15	tiden,	så	henter	jeg	begge	barn,	det	gjør	jeg	hver	
dag.	Og	så	hjem	med	dem	og	få	gitt	dem	litt	mat,	og	så	er	det	til	
fotballtrening.	Så	er	vi	hjemme	ved	sekstiden	og	så	får	vi	middag	og	bad	
og	det	her,	så	inn	og	legger	dem	og	leser	bok	og	så	god	natt.	Og	så	typisk	
en	god	bok	i	sofaen	på	kvelden.	Jeg	har	ikke	riktig	arbeidet	med	hjem	
mer	som	jeg	også	hadde	tilbake	i	tiden.	Og	det	er	virkelig	virkelig	deilig.	
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K:	 Ja,	vi	kommer	litt	over	i	den	delen	nå.	Opplever	du	at	arbeidet	alltid	er	
tilgjengelig,	så	du	alltid	har	en	mulighet	til	å	arbeide?	

4:	 Jeg	vil	si	jeg	har	alltid	muligheten	for	å	gjøre	det,	man	har	muligheten	
for	å	gjøre	mer	og	arbeide	mer.	Jeg	kunne	produsert	flere	artikler	eller	
blogginnlegg	osv.	Men	det	er	igjen	et	valg,	hvor	jeg	har	valgt	at	det	skal	
jeg	ikke.	For	jeg	har	vært	der	hvor	man	tenker,	sov	nå	barn,	for	jeg	er	
nødt	til	å	skrive	den	her	ferdig	til	i	morgen,	for	da	sitter	det	en	
redaksjon	som	kanskje	skal	utgi	et	blad	og	venter	på	min	artikkel	og	
heldigvis	er	det	ikke	sånn	lenger.	

K:	 Men,	hvis	du	er	hjemme	hadde	du	hatt	muligheten	til	å	gjort	noe	
hjemmefra?	

4:	 Generelt	er	arbeidet	fleksibelt.	Det	er	det	gode	med	sted	jeg	er	nå.	Det	
blir	ikke	sett	negativt	på	hvis	man	har	lyst	til	å	arbeide	hjemme	en	dag.	
Det	er	det	faktisk	mange	som	gjør.	Jeg	har	ikke	gjort	det	mange	ganger,	
men	det	kan	man	godt.	

K:	 Så	du	har	en	slags	flexi-ordning?	
4:	 Ja	
K:	 I	forhold	til	når	man	møter	inn	også?	
4:	 Også	det	ja.	Hun	i	marketing	trener	ofte	om	morgenen,	og	så	kommer	

hun	på	jobb	klokken	10.	Men	så	går	hun	så	litt	senere	enn	meg.	
K:	 Men	det	passer	kanskje	bedre	for	henne	eller?	
4:	 Ja	det	er	det	
K:	 Man	kan	tilpasse	det	litt	til	seg	selv.	Men	du	pleier	som	regel	å	møte	til	

samme	tid	hver	dag?	
4:	 Ja	ca.	08.30.	
K:	 Tar	du	computeren	med	hjem?	
4:	 Ja	det	gjør	jeg	noen	ganger,	men	jeg	har	ikke	riktig	fått	den	brukt.	Eller	

lar	jeg	den	ligge	her	på	kontoret.	
K:	 Ja.	Men	det	er	fordi?	
4:	 Ja,	hvorfor	har	jeg	egentlig	gjort	det?	For	jeg	har	ikke	brukt	den	til	noe.	
K:	 Det	er	mer	tilfellet	det	er	noe?	
4:	 Ja,	eller	hvis	man	kanskje	har	tenkt	skal	jeg	ta	en	arbeidsdag	i	morgen	

så	har	man	computeren	med.	
K:	 Sjekker	du	eller	svarer	du	på	mails	utenom	når	du	er	på	jobb?	
4:	 Nå	har	jeg	jo	ferie,	og	jeg	gjorde	det	i	går.	Og	det	var	ikke	noe	som	var	

viktig	for	meg,	eller	noe	som	jeg	skulle	svare	på.	Jeg	har	ikke	blandet	
meg	i	mailtråder	osv.	

K:	 Men	hvis	det	hadde	vært	noe,	hadde	du	svart?	
4:	 Jeg	sjekker	en	gang	i	mellom	
K:	 Og	det	gjør	du	også	om	aftenen	i	hverdager?	
4:	 Ja	det	kan	jeg	godt	finne	på	
K:	 Ja,	hvorfor	det?	
4:	 Det	tror	jeg	er	mer,	altså	det	er	ikke	sent	om	aftenen,	for	da	tror	jeg	ikke	

folk	ville	skrive	til	meg.	Men	for	eksempel	nå	hadde	jeg	intervjuet	vår	
kunde,	Jyllandsposten,	og	jeg	kunne	godt	lure	at	hun	sendte	meg	mails	
klokken	11	om	kvelden	og	lørdager	og	så	videre.	Så	har	jeg	kanskje	
sjekket	opp	på	det	for	å	oppføre	meg	ordentlig	og	for	å	kunne	svare.	
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K:	 Ja.	Tenker	du	ofte	på	arbeidet	utenom	arbeidstiden?	
4:	 Ikke	med	det	her	arbeidet.	Kanskje	hvis	jeg	er	ute	å	nettverker	litt	og	får	

noen	gode	ideer.	Men	jeg	ligger	ikke	søvnløs	eller	noe.	
K:	 Kan	det	være	at	du	på	en	måte	planlegger	neste	arbeidsdag	eller?	
4:	 Det	sitter	jeg	faktisk	å	gjør	før	jeg	går	hjem	fra	jobb.	Jeg	sitter	å	lager	en	

ukeplan,	så	allting	foregår	faktisk	på	jobb.	
K:	 Er	du	engasjert	i	det	du	gjør?	
4:	 Jeg	gjør	hvertfall	alltid	mitt	beste	for	å	løse	en	oppgave.	Men	akkurat	

med	med	denne	jobben,	altså	jeg	nyter	fleksibiliteten,	og	jeg	nyter	at	jeg	
har	tid	til	mine	barn	og	at	jeg	ikke	har	flere	timer.	Men	når	det	er	en	så	
liten	virksomhet	og	man	sitter	som	den	eneste	kommunikasjonsperson	
og	du	faktisk	ikke	har	kollegaer	som	har	forstand	for	kommunikasjon	så	
kan	det	bli	litt	ensomt	på	en	måte.	Da	har	jeg	hvertfall	opplevd	at,	altså	
min	sjef	har	jo	vært	kommunikasjonssjefer,	og	da	utvikler	du	deg	mye	
mer,	når	du	har	noen	som	er	her	oppe	og	når	du	selv	er	nådd	her	til,	
som	du	kan	lene	deg	opp	mot.	Du	utvikler	deg	mye	mer	faglig	når	det	er	
at	du	har	noen	som	har	noe	mer	erfaring,	og	det	mangler	jeg	i	denne	
jobben	her.	

K:	 Er	det	aksept	for	at	man	kan	ta	familiehensyn	i	virksomheten?	
4:	 Ja,	det	er	det.	Vi	har	alle	sammen	barn	og	alle	sammen	små	barn	faktisk.	

Så	hvis	ditt	barn	er	syk	eller	har	fødselsdag	eller	noe,	så	er	det	helt	
alminnelig	at	man	tar	fri	eller	tar	hjem	osv.	Det	blir	det	ikke	kikket	skevt	
til.	Igjen	det	der	med,	vi	vet	at	vi	løser	de	oppgaver	vi	skal	og	at	de	blir	
løst	til	tiden,	og	så	min	sjef	er	faktisk	rimelig	likeglad	med	om	man	sitter	
på	Hawaii	og	skriver	artikkelen	eller	om	man	sitter	hjemme	eller	her.	
Bare	så	lenge	man	overholder	de	avtaler	som	er	laget	internt	hos	oss.	

K:	 Hva	synes	du	om	den	fleksibiliteten?	
4:	 Jeg	synes	den	er	fin,	men	det	kan	faktisk	også	bli	så	mye	at	det	er	litt	

vanskelig	å	navigere	i.	Fordi	jeg	kan	godt	møte	opp	på	jobb,	og	så	er	det	
ingen	der.	Folk	blir	faktisk	mindre	meddelsomme,	det	er	som	om	at	
kulturen	blir	litt	«la-la»,	«jeg	blir	bare	hjemme	og	sier	det	ikke	til	mine	
kollegarer».	Det	kan	godt	irritere	meg	litt	noen	ganger.	Da	kan	man	
godt,	igjen	det	her	med	å	holde	styr	på	det.	

K:	 At	det	mangler	noen	grenser	eller?	
4:	 Ja	på	en	eller	annen	måte,	fordi	jeg	har	opplevd	å	komme	på	jobb	hvor	

jeg	kanskje	inni	mitt	hode	hadde	tenkt,	i	dag	skal	jeg	spørre	salg	om	det	
eller	marketing	om	det	og	så	er	de	der	ikke.	

K:	 Er	det	noen	forventninger	til	at	du	skal	yte	ekstra?	
4:	 I	og	med	at	det	kun	er	25	timer	til	min	stilling,	det	er	faktisk	ikke	30	

timer,	for	det	er	det	ikke	mulighet	for,	det	er	ikke	råd	til	deg	akkurat	nå,	
men	det	er	jo	heller	ikke	meningen	fordi	arbeidsbyrden	ikke	er	større.	
Så	på	den	måte,	føler	jeg	ikke	at	jeg	skal	levere	ekstra.	Det	gjør	jeg	
faktisk	ikke.	

K:	 Om	du	er	syk	en	dag,	eller	av	en	eller	annen	grunn	ikke	kan	møte,	er	det	
noen	andre	som	gjør	din	jobb	eller	venter	arbeidsoppgavene	til	du	er	
tilbake	på	arbeid?	

4:	 Ja,	så	venter	de.	Det	er	kun	meg	som	kan	løse	mine	oppgaver.	
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K:	 Okei.	Kan	det	da	være	at	du	blir	nødt	til	å	arbeide	når	du	er	syk	for	
eksempel?	

4:	 Jeg	har	vært	syk	en	gang.	Nei	det	følte	jeg	faktisk	ikke.	
K:	 Så	går	vi	litt	over	i	den	balansen	mellom	familieliv	og	arbeidsliv.	Vil	du	

fortelle	litt	om	hva	arbeidet	betyr	for	deg?	
4:	 Jeg	vil	si,	tidligere	var	jeg	veldig	karrierebevisst	og	hadde	også	noen	

gode	jobber	og	riktig	mye	ansvar.	Det	er	bare	som	om	jeg	fikk	en	
øyeåpner,	i	min	siste	jobb,	hvor	jeg	tenkte	«det	går	bare	ikke».	På	grunn	
av	min	manns	jobb,	at	han	er	så	mye	borte,	så	ble	jeg	nødt	til	å	
nedprioritere	mine	egne	ambisjoner.	Og	det	gjør	jeg	med	glede,	fordi	
mitt	familieliv	betyr	mye	mer	enn	hva	jobben	min	gjør.	Så	jeg	har	det	
riktig	fint	i	den	situasjon	jeg	er	nå,	hvor	jeg	arbeider	på	deltid,	i	mens	
mine	barn	er	så	små.	Men	jeg	vil	gjerne	tilbake	når	mine	barn	likevel	
ikke	gidder	være	sammen	med	meg.	Så	vil	jeg	gjerne	tilbake	og	ha	noe	
mer	ansvar,	fordi	jeg	synes	også	at	jobben	min	er	min	interesse	og	det	
er	der	jeg	også	utvikler	meg	på	mange	måter.	Så	det	må	godt	fylle	litt.	
Det	høres	feil	ut	å	si,	men	gjerne	50/50.	Man	går	på	arbeid	så	mange	
timer	i	en	dag,	at	det	skal	være	superinteressant	og	utvikle	deg	på	flere	
plan.	

K:	 Hvordan	synes	du	det	er	å	kombinere	familie	og	arbeid?	Og	da	må	du	
godt	sammenligne	med	tidligere	og	nå	siden	du	har	gjort	en	endring.	

4:	 Altså	nå	synes	jeg	det	er	lett,	fordi	det	er	god	tid.	Det	er	god	tid	om	
morgenen,	det	er	ikke	sånn	at	vi	står	«kom	så	barn,	kom	så,	ut	av	døren	
og	stress».	Og	det	samme,	jeg	kan	nå	og	komme	hjem,	jeg	nå	og	sitte	å	få	
litt	å	spise	før	vi	skal	på	fotball.	Før	så	var	det	mer	«vi	møtes	inne	i	
fælledparken»,	fordi	jeg	arbeidet	ved	siden	av	fælledparken,	og	så	
sprang	jeg	ned.	Så	nå	er	det	fint,	men	tidligere	var	det	vanskelig	å	nå	
tingene.	Da	var	det	virkelig	fra	det	ene	til	det	andre	og	«kom	så,	kom	så,	
kom	så».	Da	følte	man	at	tiden	var	knapp.	

K:	 Men,	var	det	også	derfor	du	valgte	den	her	jobben	i	stedet?	
4:	 Ja.	
K:	 Opplever	du	at	familielivet	virker	inn	på	arbeidslivet	eller	omvendt?	Om	

det	flyter	sammen	på	noen	måte,	eller	føler	du	du	har	det	adskilt?	
4:	 Jeg	synes	det	fungerer	godt	nå,	man	kan	selvfølgelig	si	at	familielivet	

influerer	på	arbeidslivet	i	og	med	at	jeg	blir	nødt	å	ta	den	her	beslutning	
om	å	gå	på	deltid.	På	grunn	av	min	manns	arbeid	osv.	Men	nei	så	synes	
jeg	det	er	fint	adskilt,	og	det	er	heller	ikke	noe	med	at	jeg	tar	dårlig	
humør	med	hjem	fra	arbeid	eller	stress	og	så	påvirker	det	barna.	Sånn	
er	det	slett	ikke	nå.	

K:	 Men	det	er	fordi	du	har	gjort	noen	valg	som	har	forbedret	det?	
4:	 Ja	
K:	 Har	du	noen	andre	verktøy	som	du	bruker	for	å	holde	det	adskilt?	
4:	 Så	er	det	kanskje	igjen	det	der	med	at	det	er	et	bevisst	fravalg	og	ikke	

arbeide	om	kvelden,	og	heller	ikke	med	mails.	Det	kan	være	man	kikke,	
men	det	er	ikke	så	ofte	og	at	man	bare	lar	være	med	det,	i	stedet	for	å	
skrive	en	mail	mens	man	lager	middag	eller	noe.	Så	bevisste	fravalg.	

K:	 På	hvilken	måte	skiller	du	mellom	din	rolle	å	være	mor	og	din	rolle	i	
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arbeidslivet?	
4:	 Kan	du	gi	et	eksempel?	
K:	 Kanskje	her	på	arbeid	er	du	mer	en	sjef	eller	du	står	i	en	annen	setting,	

så	du	har	en	annen	rolle	enn	som	mor.	
4:	 Jo	men,	jeg	er	jo	selvfølgelig	også	bossen	der	hjemme.	Da	kan	man	

kanskje	si	igjen,	på	grunn	av	min	manns	arbeid	at	jeg	kommer	hjem	og	
skal	påta	meg	en	annen	rolle	og	holde	styr	på	flere	baller	og	det	er	det	
ikke	så	mye	av	i	min	rolle	på	jobb.	Det	er	det	ikke.	

K:	 Vil	du	si	at	balansen	mellom	familie	og	arbeidsliv	er	god	eller	dårlig?	
4:	 Jeg	synes	den	er	god	nå.	
K:	 Vil	du	utdype	litt	hvorfor	du	synes	den	er	god?	
4:	 Det	er	igjen	på	grunn	av	timene	og	fordi	tiden	ikke	er	så	knapp	lenger.	

Og	jeg	kan	nå	begge	deler,	det	er	ro	på,	jeg	sykler	stille	og	rolig	til	jobb,	
noen	ganger	blå	himmel	osv.,	og	heller	ikke	stresset	når	jeg	sykler	hjem	
igjen	fordi	jeg	kan	nå	det,	på	grunn	av	at	jeg	har	så	få	timer	på	jobb.	

K:	 Så	det	er	i	hovedsak	arbeidstiden	som	virker	inn	på	det?	
4:	 Det	synes	jeg,	fordi	jeg	synes	det	er	vanskelig,	hvis	du	arbeider	37	timer.	

Altså	hvis	du	arbeider	i	den	private	sektor	så	heter	det	2,5	timer	oveni	
til	lunsj.	Altså	hvis	du	har	omkring	de	40	timer	og	du	så	arbeider	over,	
så	blir	det	kanskje	42,	43	timer,	så	er	det	både	noe	med	å	nå	det	om	
morgenen	og	nå	det	om	ettermiddagen	igjen.	Og	så	er	det	kanskje	heller	
ikke	tid	til	at	dine	barn	kan	gå	til	fritidsaktiviteter.	Det	er	hvertfall	
vanskelig	når	du	står	som	den	ene	forelder	og	din	mann	ikke	kommet	
hjem	ennå.	Så	skal	man	hente	2	barn,	2	forskjellige	steder.	Så	helt	sikker	
tiden.	

K:	 Men	den	her	flexi-tiden,	benytter	du	deg	av	den	på	noen	måte?	
4:	 Jeg	kan	jo	ta	en	dag	fri	for	eksempel.	Jeg	kan	jo	fullstendig	selv	

bestemme	mine	timer.	
K:	 Benytter	du	deg	av	den	muligheten?	
4:	 Ja	jeg	tar	en	fridag	en	gang	i	mellom,	og	så	planlegger	jeg	selvfølgelig	i	

forhold	til	at	hvis	min	mann	har	en	fridag	så	går	vi	ut	å	hygger	og	henter	
barna	tidlig	osv.	

K:	 Så	har	jeg	ingen	flere	spørsmål,	har	du	noen	Mari?	
M:	 Ja	du	sier	at	der	du	arbeidet	tidligere	så	var	du	stresset	hele	tiden	og	

dine	barn	merket	at	du	var	stresset,	føler	du	at	din	rolle	som	mor	er	
blitt	bedre	etter	du	gikk	ned	i	timer	og	fikk	stressnivået	ned?	

4:	 Jeg	syns	i	hvertfall	at	den	dårlige	samvittighet	er	vekke.	Og	jeg	synes	jeg	
gir	mine	barn,	det	lyder	sånn	litt,	en	bedre	barndom.	Men	egentlig	også,	
det	er	mer	harmoni	i	vår	familie.	Og	vår	eldste	dreng	han	skulle	også	
starte	i	skole	her	til	sommeren,	så	for	meg	var	det	bare	viktig	at	det	kom	
ro	på	og	at	han	fikk	en	god	start	osv.	Så	det	er	utfrolig	deilig	å	være	fri	
for	det.	

K:	 Ja,	har	du	noe	mer	du	har	lyst	til	å	tilføye	i	forhold	til	tema	eller	om	du	
har	noen	spørsmål?	

4:	 Nei	ikke	umiddelbart,	annet	enn	at	det	er	interessant.	
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Vedlegg	5	
	
Mari:	Du	kan	jo	starte	med	å	presentere	deg	selv,	og	din	rolle	i	virksomheten	
Respondent:	Ja,	jeg	heter	xx	og	er	45	år.	Jeg	har	jobbet	i	virksomheten	i	siden	september	
2001.	Siden	da	har	jeg	jobbet	som	personalkoordinator	utenom	en	periode	på	1	½	år,	da	
var	jeg	inne	i	stillingen	til	***	som	er	leder	for	gruppen	her.	Men	ellers	har	jeg	jobbet	
som	personalkoordinator.	Jeg	har	to	barn.	Begge	to	har	jeg	fått	mens	jeg	har	jobbet	her.	
Hun	yngste	blir	13,	nå	neste	uke	og	hun	eldste	blir	17	nå	til	høsten.	Mannen	min	
arbeider	offshore,	det	har	han	gjort	hele	veien.	Han	går	2/4,	og	så	er	det	alltid	noe	ekstra	
–	kurs	og	slikt.	Ja,	så	det	var	min	situasjon			
Mari:	Og	du	arbeider	100	%	gjør	du	ikke?	
Respondent:	Ja,	nå	jobber	jeg	100	%,	men	jeg	har	i	perioder,	når	ungene	var	små	hatt	
redusert	stilling.		
Mari:	Hvor	mye	jobbet	du	da?	
Respondent:	Det	varierte	litt.	Men	jeg	har	arbeidet	alt	fra	60-80	%.	Og	da	har	jeg,	for	at	
det	skulle	fungere	når	mannen	var	borte,	så	valgte	jeg	å	ha	kortere	dager.	Komme	litt	
senere	og	gå	tidligere,	men	å	være	på	jobb	hver	dag	i	stedet	for	å	ha	en	dag	fri	for	
eksempel.	For	det	fungerte	best	for	vår	situasjon,	og	best	for	bedriften.		
Så	det	har	egentlig	vært	helt	greit.	Jeg	jobbet	faktisk	redusert	helt	frem	til	2015.	
Mari:	Det	er	jo	ikke	så	lenge	siden	
Respondent:	Nei,	så	jeg	gikk	opp	i	100	%	da	jeg	steppet	inn	som	vikar	for	lederen	vår.		
Men	nå	er	jo	ungene	så	store	at	de	klarer	seg	selv,	så	det	er	helt	fint.	
Mari:	Så	det	var	egentlig	for	å	være	tilstede	når	de	var	små?		
Respondent:	Ja,	det	er	jo	det.	Da	skulle	du	jo	hente	i	barnehagen	innen	sånn	og	sånn,	og	
du	måtte	fylle	de	mer	opp	i	forhold	til	lekser	og	sitte	med	de.	Lage	en	noenlunde	sunn	
middag,	få	de	på	aktiviteter	og	det	var	ikke	alltid	logistikken	gikk	så	godt	kan	du	si.	Så	
det	var	derfor	jeg	valgte	å	gå	ned	i	redusert	stilling	egentlig	
Mari:	Hva	er	dine	typiske	arbeidsoppgaver?		
Respondent:	De	har	jo	variert	litt.	Vertfall	de	første	årene	har	det	vært	å	få	personalet	ut	
offshore	og	til	forskjellige	rigger.	Jeg	jobber	jo	i	cement	avdelingen,	hvor	de	støyper	og	
sånt.	Så	det	er	jo	å	følge	lover	og	regler,	avtaler	og	protokoller,	og	følge	opp	slike	ting.	
Ettersom	årene	har	gått	kjenner	jeg	jo	på	det	at	nå	som	årene	går,	at	det	å	bestille	
helikoptersenter	og	flybilletter	er	ikke	så	spennende	alltid.	Så	jeg	har,	i	samarbeid	med	
leder	og	comlementer	i	cementing,	blitt	enige	om	at	jeg	skal	gjøre	litt	andre	ting.	Så	nå	
sitter	jeg	mer	med	den	totale	planleggingen	for	avdelingen.	Det	er	alltid	nye	rigger	som	
kommer,	og	noen	som	går.	Endring	av	scheduler	og	slike	ting,	og	litt	mer	oppfølging	mot	
HR	som	jeg	sitter	med.	Og	det	syns	jo	jeg	er	kjekkere	enn	selve	koordineringen.	Men	jeg	
synes	jo	det	er	kjekt	å	koordinere	sånn	inni	mellom,	men	sånn	per	i	dag	så	har	jeg	ingen	
rigger.	Men	det	varierer	jo	litt,	i	forhold	til	hvor	mange	rigger	vi	har	og	hvilke	andre	ting	
jeg	må	ta	tak	i.		
Mari:	Vil	du	si	at	arbeidsoppgavene	dine	er	utfordrende?	
Respondent:	Ja,	det	syns	jeg.		
Mari:	Kan	du	utdype	det	noe	mer?		
Respondent:	Jeg	kommer	jo	opp	i	situasjoner	hvor	jeg	er	usikker	på	om	jeg	gjør	det	rette.	
Jeg	må	finne	ut	hvem	jeg	skal	spørre	for	å	få	det	rette	svaret.	Jeg	må	gjerne	ta	noen	
upopulære	telefoner,	hvor	de	andre	i	andre	enden	ikke	alltid	er	like	fornøyd.	Også	må	
man	takle	det	på	et	vis.	I	og	med	at	jeg	har	vært	her	så	lenge	som	jeg	har,	er	det	mange	av	
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de	som	vi	har	offshore	som	ringer	til	meg	hvis	det	er	dødsfall	eller	sykdom	eller	hva	det	
enn	skulle	være.	De	ringer	jo	ofte	den	de	kjenner	best.	Så	der	er	jeg	jo	innblandet.	De	er	
jo	forskjellige	de	også,	så	du	må	jo	takle	de	på	forskjellige	måter	i	forhold	til	hvilke	behov	
de	også.	Noen	sier	det	kanskje	bare	som	det	er,	og	noen	trenger	kanskje	trøst.	Ja,	du	har	
hele	aspektene	egentlig.		
Mari:	Samarbeider	du	med	andre?	
Respondent:	Ja,	hele	veien.	I	cementing	er	vi	tre	koordinatorer.	For	noen	år	siden	var	vi	
fem,	men	vi	gikk	jo	inn	i	en	nedbemanningsperiode	slik	som	alle	andre	i	bransjen	for	
noen	år	siden,	og	det	var	da	jeg	satt	inne	for	lederen,	så	da	måtte	jeg	si	opp	to	av	de	som	
jeg	hadde	sittet	tett	sammen	med.	Så	vi	gikk	fra	fem	til	tre.	Da	jeg	startet	her	var	vi	kun	
to.	Det	synes	å	kunne	sitte	sammen	med	noen	synes	jeg	er	veldig	kjekt.	For	da	kan	du	
sitte	å	sperre	sammen	med	noen	og	diskutere	ting.	Du	lærer	av	hverandre.	Og	du	føler	
deg	ikke	alene	om	problemene.	I	stedet	for	å	sitte	å	sitte	alene,	slik	som	noen	andre	gjør	i	
denne	avdelingen,	slik	som	gjerne	de	du	satt	inne	for	i	sommer,	sitter	jo	alene.	Da	blir	
det	jo	kanskje	litt	vanskelige,	men	det	er	jo	klar	når	jeg	har	vært	her	så	lenge	i	bedriften	
så	vet	jeg	jo	alltid	hvem	jeg	kan	spør	hvis	jeg	lurer	på	noe.	Og	trolig	nok,	selv	om	jeg	har	
vært	der	i	snart	18	år,	så	er	det	alltid	noe	jeg	lurer	på.	
Mari:	Det	er	løye	med	det,	det	er	jo	kjekt	og	sosialt	å	ha	noen	å	arbeide	sammen	med.	Det	
gjær	jo	arbeidet	litt	kjekkere.	
Respondent:	Ja,	mye	kjekkere.	Det	er	humor.	Man	kan	både	grine	og	le,	eller	ka	det	nå	
enn	skulle	gått	i.	Diskutere	ikke	minst.	Utfordre	hver	andre,	ikke	minst.		
Mari:	Ja,	det	er	viktig	det.	Føler	du	at	du	må	lede	deg	selv	i	arbeidet	ditt,	at	du	må	
planlegge	hverdagen	din	for	å	få	det	til	å	gå	opp,	eller	er	det	sånn	at	du	får	gitt	
retningslinjer	fra	en	leder	
Respondent:	Nei,	slik	som	jeg	har	det	nå,	legger	jeg	det	opp	selv.	Lederen	blander	seg	
ikke	opp	i	det	i	det	hele	tatt.	Det	syns	jeg	er	helt	fint.	Jeg	kan	selv	vurdere	hva	som	haster	
og	ikke	haster.	Det	tenkte	jeg	også	når	jeg	var	koordinator.	Det	er	jo	gitt	hva	jeg	skal	gjør.	
Men	jeg	trenger	jo	ikke	tenke	på	han	som	skal	ut	om	en	uke,	man	må	jo	først	tenke	på	
han	som	skal	ut	i	morgen.	Vi	er	jo	voksne	mennesker.		
Mari:	Vil	du	si	du	blir	målt	på	input	eller	output?	Det	vil	si	om	du	blir	målt	på	innsatsen	
du	legger	i	arbeidet,	eller	resultatet?		
Respondent:	Hos	oss	så	går	det	jo	mye	på	hvor	mye	vi	klarer	å	utnytte	personellet	og	
hvor	lite	overtid	vi	klarer	å	få.	Så	det	blir	mer	output	sånn	sett.	Men	det	er	nødvendigvis	
sammenheng	med	lønnsforhøyelse	eller	slike	ting.	Det	kjenner	du	vel	gjerne	til	her,	at	
det	er	vanskelig,	at	ting	er	litt	satt	på	et	vis.		Selv	om	du	er	individuelt	avlønnet,	så	har	du	
ikke	så	mye	å	komme	med.	Vertfall	ikke	nå	i	disse	tider	hvor	vi	lider	litt	av	
nedbemanning.		
Mari:	Hvordan	ser	en	typisk	arbeidsdag	ut	for	deg,	fra	du	kommer	inn	på	arbeidet	til	du	
går	hjem?	
Respondent:	Ja,	tenker	du	i	forhold	til	folkene	eller	mine	arbeidsoppgaver?	
Mari:	Ja,	i	forhold	til	hva	dine	arbeidsoppgaver	består	av.	Jeg	vet	jo	at	det	kan	være	
veldig	variert,	og	plutselig	kommer	det	noe	som	haster.	Men	bare	sånn	en	dag	du	har	
hatt	denne	uken,	eller.		
Respondent:	Jeg	er	veldig	opptatt	av	å	si	god	morgen	til	hverandre.	Det	tenker	jeg	alltid	
er	en	god	start	på	dagen.	Selv	om	vi	ikke	alltid	er	så	glad	om	morgenen	går	det	ann	å	si	
god	morgen.	Så	må	jeg	alltid	starte	med	frokost	og	kaffe,	det	må	jeg	alltid	ha.	Så	går	jeg	
inn	å	sjekker	mailen,	for	å	se	om	det	er	noe	som	haster.	Så	er	det	å	gå	i	gang	med	det	jeg	
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hadde	igjen	fra	forrige	dag,	som	jeg	kanskje	ikke	har	fått	gjort.	Slik	som	i	dag	har	jeg	gått	
gjennom	sykemeldinger.	Har	vi	fått	inn	sykemeldinger,	er	de	blitt	registrert,	osv.	At	jeg	
tar	en	oppfølging	på	det.	Slik	som	nå	om	dagen	er	det	en	del	nye	i	avdelingen,	og	da	har	
jeg	i	samarbeid	med	lederen	eller	lederen	har	spurt	om	jeg	kan	være	med	å	lære	opp	litt	
folk.	Så	da	har	jeg	lært	de	opp	i	systemene	vi	bruker,	og	vært	med	å	hjulpet	der	det	
trengs.	Hun	ene	synes	det	er	greit	å	ha	noen	sittende	ved	siden	av	seg,	i	forhold	til	hvis	
det	kommer	opp	spørsmål	hun	ikke	kan	svare	på.	Så	har	jeg	sittet	med	henne	i	forhold	til	
det,	og	med	hennes	avdeling,	og	forklart	at	her	har	vi	lover	og	regler	som	vi	er	nødt	til	å	
forholde	oss	til	og	protokoller	og	alt	dette	her.	Så	det	er	ufattelig	variert	når	jeg	tenker	
meg	om.	en	gang	om	måneden	er	det	timelister,	da	må	du	gjerne	sette	fokus	der,	og	legge	
andre	ting	til	siden,	ting	som	kan	legges	til	siden	vel	og	merke.	Sitter	du	med	en	person	
som	skal	ut	i	morgen	så	kan	du	ikke	la	han	ligge,	men	da	må	jeg	gjerne	trø	litt	ekstra	til	
der.	Så	da	er	det	jo	sjekking	av	timelister,	og	få	det	opp	å	gå.	Ja,	så	prøver	jeg	så	langt	det	
lar	seg	gjøre	å	ikke	jobbe	overtid,	og	det	klarer	jeg	stort	sett.	Men	det	er	gjerne	perioder	
hvor	du	må	trø	til	litt,	men	det	er	helt	greit.		
Mari:	Kan	du	prøve	å	beskrive	kulturen	i	virksomheten?	
Respondent:	Årh,	kulturen.		
Mari:	Vil	du	si	den	er	åpen/lukket	eller,	dere	er	jo	en	ganske	stor	bedrift	for	å	si	det	sånn.	
Respondent:	Ja,	og	det	er	jo	kanskje	det.	Så	det	er	jo	bare	hva	jeg	tenker	på,	og	jeg	har	jo	
litt	flere	ting	jeg	tenker	på	da.	Jeg	tenker	i	utgangspunktet	kollegaene.	Det	er	en	lett	tone,	
man	kan	tulle	og	tøyse	litt.	Terskelen	er	lav,	det	er	ikke	noe	sånn	om	jeg	snakker	med	
den	eller	den,	om	det	var	vaskedamen	eller	manager.	For	meg	er	det	litt	likgyldig.	Det	
går	jo	mer	på	personene	for	min	del	egentlig.	Det	er	ikke	sikker	alle	opplever	det	sånn.	
Men	jeg	kan	gjerne	slå	av	en	spøk	med	en	manager	som	jeg	kan	med	vaskedamen.	Jeg	
føler	vi	er	ganske	like,	det	er	rom	for	ja,	litt	sånn,	og	være	litt	useriøse	og	ikke	bare		
Mari:	Ikke	bare	jobb	
Respondent:	Ja,	ikke	bare	jobb.	Men	hvis	du	tenker	mer	sånn	arbeidsmessig,	så	synes	jo	
jeg	at	alt	i	virksomheten	er	ganske	tungt.	Hvis	du	vil	endre	på	noe	så	er	jo	ikke	det	gjort	
på	en	halvtime,	det	er	ikke	sikkert	det	er	gjort	på	et	halvt	år	heller,	og	det	er	ikke	sikkert	
det	blir	gjort	i	det	hele	tatt.	Så	det	er	veldig	tungt	system	hos	oss,	men	jeg	synes	kulturen	
er	veldig	bra.	Selvfølgelig	har	vi	våre	”fighter”,	konflikter	og	hva	det	nå	enn	skulle	være.	
Men	slik	er	det	vel	alle	plasser.	Men	slik	som	generelt,	tenker	jeg	at	vi	har	god	kjemi	med	
folk.		
Mari:	Er	det	stor	kultur	for	å	jobbe	overtid,	eller	er	dere	flinke	og	prøve	å	hjelpe	
hverandre?	
Respondent:	Vi	prøver	å	hjelpe	hverandre,	men	det	er	klart	at	det	ikke	alltid	er	like	lett	å	
hoppe	inn	for	hverandre.	Det	er	klart	at	jeg	kan	hoppe	inn	i	PE	(en	avdeling)	jeg,	men	jeg	
kjenner	nødvendigvis	ikke	folkene	eller	rutinene	rundt	det,	men	det	er	løye	med	det,	må	
man	så	må	man.	Da	må	du	bare	være	klar	for	den	endringen,	men	vi	prøver	jo.	Det	er	jo	
klart	at	hvis	jeg	har	en	rolig	dag	så	kan	jeg	sende	ut	en	mail	å	spør	om	det	er	noe	jeg	kan	
gjøre	for	deg.	Men	også	det	er	veldig	personavhengig.	Noen	er	jo	mer	på	tilbudsiden	enn	
andre	igjen.	
Mari:	Da	beveger	vi	oss	litt	over	i	den	familiedelen.	Nå	har	du	jo	allerede	sakt	at	du	har	to	
barn	og	mann.	Men	vil	du	bare	fortelle	om	de	går	på	skolen	eller	i	barnehagen.		
Respondent:	Ja,	hu	minste	går	siste	året	på	barneskolen	nå	mens	hun	eldste	går	på	
videregående	på	helse	og	oppvekst.	Mannen	min	jobber	offshore	og	har	jobbet	på	
Draugen	(rigg)	siden	2006,	nei	før	2006,	si	han	begynte	i	2003,	så	han	har	vært	der	i	
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mange	mange	år.	Vi	har	et	ganske	harmonisk	familieliv.	Det	hjelper	jo	på	at	han	hjelper	
til	når	han	er	hjemme.	Han	vansker	både	klær,	hus,	middag	og	hva	enn	det	skulle	vær.	Så	
jeg	har	det	veldig	godt.	Det	er	jo	ikke	alle	som	har	det	så	godt.	Men	det	er	klart	at	når	
ungene	var	små,	jeg	slet	med	begge	to	i	forhold	til	både	spising	og	soving	så	var	det	
ganske	tøft	når	han	var	offshore	eller	på	kurs,	eller	måtte	stå	lenger.	Han	stod	gjerne	i	3	
uker	offshore.	Da	følte	jeg	meg	litt	rufsete	om	jeg	får	si	det	mildt.	Jeg	skulle	jo	også	på	
jobb.	Da	husker	jeg	at	jeg	spurte	om	han	kunne	jobbe	på	land,	bare	en	periode.	Da	sa	han	
til	meg	”tenk	hvor	godt	du	har	det	når	jeg	er	hjemme	da.	Du	bor	jo	på	hotell	i	4	uker”.	Og	
jeg	gjør	egentlig	det.	Det	høres	helt	”tosje”	ut,	men	jeg	gjør	egentlig	det.	Hadde	han	ikke	
gjort	alt	det	han	gjør	hadde	jo	situasjonen	vært	annerledes.	Det	er	jo	klart	at	når	jeg	
kommer	hjem	fra	jobb	i	de	fire	ukene,	så	står	maten	på	bordet.	Og	nå	er	jo	barnene	blitt	
så	store	at	de	kan	være	med	å	bidra	på	sånne	ting.	Og	jeg	er	ganske	strukturert,	må	jeg	
vel	innrømme	og	si,	gjerne	litt	sykelig	strukturert	til	tider,	så	jeg	har	laget	lister	uke	for	
uke,	hele	året	for	hva	ungene	skal	gjøre	hver	uke.	Det	er	alt	fra	husarbeid	til	å	lage	
middag	og	ta	ut	av	oppvaskmaskinen,	ja	alt	mulig.	Og	det	hjelper	jo	på	i	en	travel	
hverdag.		
Mari:	Absolutt.	Det	er	godt	å	kunne	dra	nytte	av	den	hjelpen	man	kan	få	
Respondent:	Ja,	og	så	tenker	jeg	at	de	har	litt	godt	av	å	se	at	ting	ikke	bare	blir	servert	på	
et	fat	hele	tiden.	De	må	faktisk	bidra	for	at	det	skal	fungere	for	alle	parter.		
Var	det	svar	på	spørsmålet	forresten?	
Mari:	Ja,	det	var	det.	Hva	gjør	du	når	du	ikke	er	på	jobb?	
Respondent:		Hva	gjør	jeg	når	jeg	ikke	er	på	jobb.	Jo,	da	prøver	jeg	å	trene	2	ganger	i	
uken.	Det	har	jeg	ikke	gjort	på	mange	mange	år,	så	det	har	jeg	egentlig	begynt	med	nå	i	
høst.	I	tillegg	liker	jeg	godt	å	gå	tur,	og	da	gjør	jeg	ofte	det	sammen	med	en	venninne.	Jeg	
er	jo	veldig	sosial,	så	jeg	merker	at	når	mannen	er	offshore	at	jeg	tar	opp	telefonen	å	
ringer	eller	sender	melding	til	ei	venninne	om	de	vil	komme	på	besøk	eller	om	vi	skal	
finne	på	noe.	Men	jeg	ikke	en	typisk	bydame,	jeg	er	ikke	veldig	ofte	ute	på	byen.	Jeg	liker	
meg	bedre	hjemme	med	et	glass	vin.	Også	har	du	jo	familien,	søken,	tanter,	tantunger,	
mor	og	far,	så	det	er	alltid	noe.	Men	det	er	mer	det	å	være	sosial	eller	trene	som	jeg	er	
opptatt	av.		
Mari:	Kan	du	fortelle	om	en	helt	vanlig	dag	i	familien.	Fra	dere	står	opp	alle	til	dere	går	å	
legger	dere	
Respondent:	Ja,	det	kan	jeg	godt	gjøre.	Hun	eldste	på	16,	hun	står	alltid	opp	først	fordi	
hun	liker	å	ha	god	tid.	Så	hun	står	opp	06.15,	så	hun	er	alltid	ferdig	på	badet	når	jeg	
kommer	halv	7.	Så	vekker	jeg	hun	trøtteste	av	dem,	hun	yngste	når	klokken	er	sånn	
kvart/ti	på	7	også	stelle	jeg	meg	også	i	utgangspunktet	så	hiver	jeg	meg	rett	i	bilen	og	
kjører.	Så	ordner	jentene	seg	frokost	og	matpakke	selv,	også	står	mannen	min	opp	sånn	
07.10	for	å	være	med	å	spise	frokost	med	de	eller	bare	se	de	før	de	i	går.	Men	i	
utgangspunktet	skal	de	klare	seg	selv.	Så	begynne	jeg	på	jobb	halv	8,	også	når	jeg	
kommer	hjem	så	står	ofte	middagen	på	bordet.		Så	går	ungene	på	aktiviteter,	eller	hun	
eldste	går	ikke	på	aktiviteter,	hun	går	gjerne	litt	på	helsestudio	inne	i	mellom,	men	ikke	
sånn	faste	dager.	Hun	er	hjelpetrener	for	noen	fire	og	femåringer	en	fast	dag	i	uken	på	
turn.	Hun	minste	går	på	fotball	og	går	på	fast	trening	3	ganger	i	uken.	Så	hender	det	at	
jeg	faktisk	ganske	ofte,	må	bare	ha	en	halvtime.	Jeg	er	komt	der,	som	jeg	sa	i	ungdommen	
min	jeg	aldri	skulle	gjør	det,	at	det	trenger	jeg.	
Mari:	Det	gjør	jeg	nå,	så	det	er	ikke	noe	å	bekymre	seg	over.	
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Respondent:	Det	var	godt	å	høre,	for	det	er	litt	flaut.		Men	det	er	ikke	alltid	jeg	sovner,	
men	så	får	jeg	koblet	av	en	halvtime	for	meg	selv.	Så	er	det	å	gjøre	husarbeid,	få	på	seg	
klærne	å	gå	en	tur,	eller	komme	seg	på	trening.	Jeg	prøver	som	regel	å	gå	på	trening	rett	
etter	jobb,	for	det	er	her	i	Tananger,	for	å	sleppe	å	kjøre	frem	og	tilbake.	Også	pleier	vi	
ofte	å	se	litt	på	tv,	ta	en	kopp	kaffe	eller	lage	kvels	til	ungene,	hvis	de	ikke	gjør	det	selv.	
Så	er	det	i	seng	med	hun	minste	klokken	9	og	hun	andre	pleier	å	gå	å	legge	seg	i	halv	10-
10	tiden.	Så	er	jo	jeg	nattensdronning,	så	jeg	sliter	litt	med	å	komme	meg	i	seng,	for	jeg	
må	bare	nyte	at	jeg	er	litt	for	meg	selv,	så	da	blir	klokken	ofte	12	før	jeg	er	i	seng.	Det	er	
litt	for	sent,	men	jeg	klarer	ikke	få	det	til	før.	Så	det	var	den	dagen	
Mari:	Ja,	det	var	den	dagen.		
Respondent:	haha,	ja.	
Mari:	Nå	beveger	vi	oss	litt	over	i	den	delen	som	heter	grenseløshet.	Opplever	du	at	
arbeidet	alltid	er	tilgjengelig	for	deg?	At	du	alltid	har	mulighet	for	å	sjekke	mails	eller	
jobbe	mer.		
Respondent:	Jada.	Det	kan	jeg,	jeg	kan	sjekke	mail	hvor	jeg	vil,	om	jeg	sitter	på	en	båt	og	
åpner	mobilen	så	er	den	alltid	tilgjengelig.	Men	jeg	har	valgt	å	ikke	være	så	tilgjengelig.	
Det	er	det	litt	forskjellig	praksis	på.	Noen	har	jo	en	jobb	telefon	og	abonnent,	og	da	er	det	
en	forventning	om	at	de	har	mail	på	telefonen.	Jeg	har	kun	abonnent	så	jeg	har	egen	
privat	telefon	og	har	ikke	mail	på	telefonen.	Det	er	noe	jeg	har	valgt	litt	fordi	jeg	trenger	
av	og	til	en	pause,	og	jeg	tror	ikke	det	nødvendigvis	er	sundt	å	være	på	24/7.	Å	da	er	det	
ingen	forventning	om	at	de	skal	få	svar	når	de	sender	en	melding	eller	mail	klokken	11	
på	kvelden.	Så	jeg	har	mulighet	for	det	ja,	men	det	er	ikke	ofte	jeg	gjør	det,	utenat	jeg	må	
hvis	situasjonen	trør	til	for	å	si	det	sånn.		
Mari:	Har	dere	fleksitid?	Det	husker	jeg	ikke	helt.		
Respondent:	Jeg	tror	egentlig	vi	har	det,	men	jeg	tror	ikke	det	praktiseres	så	veldig	bra	
her	i	avdelingen.	Og	det	kan	jeg	på	en	måte	forstå,	for	det	er	på	en	måte	greit	for	de	som	
vi	har	offshore	og	de	i	operasjonen	som	vi	jobber	så	tett	opp	i	mot,	så	er	det	greit	for	de	å	
vite.	Men	noen	begynner	halv	8	og	andre	begynner	7,	noen	begynner	8,	og	noen	
begynner	faktisk	halv	9-9	også,	så	sånn	sett	er	det	jo	det	på	en	måte,	men	det	er	ikke	
sånn	at	hvis	jeg	våkner	en	morgen	og	kjenner	jeg	er	trøtt	i	dag	og	drøyer	den	til	halv	9-9,	
men	da	må	jeg	melde	fra	og	sånn.	Det	er	så	mye	styr.	Men	i	praksis	så	skal	vi	egentlig	ha	
det.	
Mari:	Tar	du	ofte	daten	med	hjem	
Respondent:	Nei,	det	gjør	jeg	ikke.	Nå	er	jo	jeg	en	del	av	beredskapsteamet	her	hos	så,	og	
da	ha	jeg	vakt	1	uke	om	gangen,	fra	mandag-mandag,	ca.	hver	7	uke.	Så	da	må	jeg	ha	
pcen	med	hver	dag,	men	det	er	ikke	sikkert	jeg	åpner	den	
Mari:	For	du	valgte	å	ikke	ha	mail	på	telefonen	sant?	
Respondent:	mhm.	
Mari:	Så	da	sjekker	du	ikke	mail	utenom	arbeidstiden	gjør	du	det?	
Respondent:	Nei,	ikke	i	utgangspunktet.		Men	hvis	jeg	sitter	hjemme	å	kjeder	meg	og	
ikke	vet	hva	jeg	skal	finne	på,	så	kan	jeg	fint	ta	opp	for	løye.	Men	så	kjedelig	har	jeg	det	
sjeldent.		
Mari:	Tenker	du	mye	på	jobb,	når	du	f.eks	er	hjemme?	
Respondent:	Det	varierer	veldig.	I	starten	når	jeg	jobbet	her	tenkte	jeg	mye.	Men	da	var	
det	mye	som	skjedde,	og	nye	folk,	folk	jeg	skulle	ha	ut	som	jeg	ikke	hadde	osv.		
	Så	da	dro	jeg	det	nok	mye	mer	med	meg	hjem.	Men	nå	så	gjør	jeg	nok	ikke	så	mye	det.	
Men	det	hender	jo	at	jeg	gjør	det.	For	eksempel	kan	jeg	jo	sitte	på	kvelden	og	få	en	
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melding	av	en	ansatt	at	han	ville	bare	gi	beskjed	om	at	faren	døde.	Og	da	svarer	jeg	ham	
på	den	meldingen.	
Mari:	Såklart	
Respondent:	Så,	da	tenker	jeg	jo	masse	på	jobb.	Men	jeg	ligger	ikke	våken	på	grunn	av	
det,	det	gjør	jeg	ikke.	Men	er	du	i	en	situasjon	på	jobb	hvor	det	er	litt	urolig	miljømessig,	
så	er	det	jo	lettere	at	du	drar	det	med	deg.	
Mari:	Mhm.	Vil	du	si	at	du	er	engasjert	i	jobben	din?		
Respondent:	Ja.	
Mari:	på	hvilke	måte	da?	
Respondent:	Jeg	klarer	ikke	la	vær	å	engasjere	meg	eller	blande	meg.	Jeg	må	alltid	ha	en	
mening	om	noe.	Sikkert	litt	plagsomt	hos	mange,	men	det	er	den	måten	jeg	lærer	på,	og	
den	måten	jeg	føler	jeg	har	innflytelse	på.	Og	ikke	bare	at	jeg	godtar	et	nei	for	et	nei,	og	
et	ja	for	et	ja,	men	gjerne	spør	hvorfor,	dra	nytte	av	det.	Jeg	er	veldig	dedikert	når	jeg	er	
oppe	i	noe.	Slik	som	nå	har	jeg	jo	sittet	med	opplæring,	det	synes	jeg	er	interessant.		Og	
jeg	vil	så	gjerne	at	de	skal	skjønne	det	med	en	gang,	men	ja.		
Mari:	Er	det	aksept	for	at	dere	kan	ta	familiehensyn	i	virksomheten?	Sånn	for	eksempel	
hvis	du	skal	levere	ungen	i	barnehagen	eller	det	er	noe	som	skjer	på	skolen.	
Respondent:	Nei,	egentlig	ikke.	Jeg	vet	det	er	noen	som	gjør	det,	men	det	ble	tatt	opp	her	
noen	år	siden	hos	oss,	og	det	var	ikke	optimalt.	Og	det	forstår	jeg.	Det	blir	en	
forstyrrelse.	Slik	som	for	oss,	så	er	det	en	del	ting	som	blir	tatt	opp	som	unger	
nødvendigvis	ikke	trenger	å	høre,	ikkje	at	de	forstår	det	heller,	men	det	kommer	jo	helt	
ann	på	alder.	Men	det	blir	et	uro	moment	det	gjør	jo	det.	Jeg	ser	jo	hvis	jeg	har	kollegaer	
som	er	i	permisjon,	og	kommer	inn	på	besøk,	så	da	sitter	jo	i	1	½	og	ikke	gjør	en	skit.	Du	
sitter	jo	bare	å	tulle	og	dalle	med	den	ungen.	Så	nei,	i	utgangpunktet	så	gikk	det	en	mail	
ut	her	for	noen	år	siden	om	at	det	er	aksept	for	det.	Men	jeg	ser	jo	at	det	fortsatt	noen	
som	av	og	til	gjør	det.		
Mari:	Er	det	noen	forventninger	til	at	dere	skal	yte	ekstra?	At	dere	skal	jobbe	overtid	litt	
av	og	til,	eller	trå	til	litt	ekstra.	
Respondent:	Ja,	det	er	jo	klart	at	det	er	en	forventning	om	at	vi	skal	gjøre	det	når	det	
brenner	på,	men	det	er	ikke	usunt	mye	her,	det	er	det	ikke.	Og	nei,	det	er	det	ikke.	
Mari:	Nå	sa	du	jo	at	du	arbeidet	fulltid,	men	er	det	mer	eller	mindre	en	37,5	timer	om	
uken?	Eller	er	det	nok	så	stabilt?	
Respondent:		Det	er	nok	så	37,5	tenker	jeg.		
Mari:	F.eks	hvis	du	er	syk	en	dag,	er	det	noen	som	gjør	jobben	din	eller?		
Respondent:	Akkurat	med	de	arbeidsoppgavene	jeg	har	nå	nei.	Hvis	jeg	har	rigger,	ja,	da	
er	det	andre	så	stiller	opp.		
Mari:	Så	per	nå	så	ligger	det	å	venter	til	neste	dag	du	er	på	jobb		
Respondent:	Ja,	da	kan	det	vente	ja.	
Mari:	Nå	går	vi	litt	over	i	delen	som	handler	om	balansen	mellom	jobb	og	familie.	Hva	
betyr	jobben	for	deg?	
Respondent:	Jobben	betyr	jo	mye,	men	samtidig	tenker	jeg	ikke	så	mye	på	hva	jeg	gjør.	
Jeg	er	mest	opptatt	av	at	jeg	trives	med	de	jeg	jobber	sammen	med.		
I	utgangspunktet	så	tror	jeg	at	vi	kan	jobbe	med	hva	som	helst	så	lenge	vi	har	det	
trivelig.	Så	jeg	er	ikke	så	veldig	opptatt	av	staus,	titler	og	sånne	ting.	Men	samtidig	så	
synes	jeg	jo	det	er	kjekt	å	ha	en	jobb	hvor	du	kan	få	litt	ansvar.	Og	få	brynet	deg.	Det	
synes	jeg.	Men	jeg	har	aldri	hatt	noe	mål	om	å	bli	sjef	eller	hva	du	vil	kalle	det.	Det	
husker	jeg	også	når	jeg	var	på	intervju	her,	og	de	spurte	meg	”hvor	ser	du	deg	selv	om	5	
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år”.	Ingenting	svarte	jeg.	Altså	jeg	er	sånn	at	får	jeg	en	jobb	jeg	trives	i,	så	er	jeg	mer	enn	
fornød.	Det	sier	jo	seg	selv	at	når	jeg	har	vært	i	denne	jobben	i	18	år	så	trives	jeg	jo.	Og	
det	er	faktisk	mest	på	grunn	av	de	jeg	har	offshore.	Det	så	jeg	jo	det	1	½	året	jeg	var	inne	
for	leder,	at	det	jeg	savnet	mest	var	kontakten	med	de	offshore.	Du	kan	nesten	kalle	det	
litt	som	sønnene	du	aldri	fikk	kanskje.	Du	blir	litt	mor	på	mange	måter.	Du	er	jo	med	fra	
fødsel	til	dødsfall,	hos	alle.	Det	skjer	jo	en	del	gjennom	et	liv.	Så	for	meg	så	tenker	jeg	i	
utgangspunktet	at	familien	er	jo	superviktig,	men	jeg	vet	ikke	om	jeg	hadde	vært	en	
bedre	mor	om	jeg	ikke	hadde	vært	i	jobb.	Det	er	jo	en	sunn	mix.	Og	det	så	jeg	jo	når	jeg	
var	permisjon	også.	Nå	hadde	jeg	litt	lenger	permisjon	enn	de	fleste.	ulønnet	då.	Fordi	
jeg	hadde	lyst.	Men	jeg	kjente	jo	at	i	slutten	der,	jeg	var	forsynt	å	snakke	om	bleier,	
bading	og	besj	og	alt	det	der.	Det	var	greit	å	kunne	snakke	om	andre	ting.	Det	blir	jo	
veldig	snevert.		
Mari:	Ja.	Jobben	din	er	jo	med	å	forme	deg	som	hvem	du	er	som	person		
Respondent:	Ja,	det	er	jo	det.	Og	jeg	liker	jo	veldig	godt	å	jobbe	med	mennesker,	jeg	gjør	
jo	det.		
Mari:	Hvordan	syns	du	det	er	å	kombinere	familie	og	jobb?	
Respondent:	Nå	syns	jeg	det	går	strålenes	fint.	Som	sagt	så	synes	jeg	det	var	verre	når	de	
var	mindre.	Men	da	valgte	jeg	å	redusert	stilling,	og	det	løyste	jo	vår	stilling.		
Mari:	Opplever	du	at	familielivet	virker	inn	på	jobben,	og	omvendt?		
Respondent:		Ja,	klar	jeg	gjør	det.	Man	bærer	det	jo	med	oss.	Har	du	det	drit	på	
hjemmefronten	så	får	du	det	jo	drit	på	jobb	også.	Du	yter	ikke	på	samme	måte,	fordi	du	
har	tankene	dine	en	annen	plass.	Og	det	samme	er	jo	motsatt	
Mari:	Hvordan	er	balansen	mellom	arbeid	og	familie?	
Respondent:	Jeg	synes	det	fungerer	veldig	greit.	Mhm.	
Mari:	Hvorfor	synes	du	den	fungerer	greit?	
Respondent:	Jo,	fordi	jeg	synes	jeg	har	passelig	mengde	her	og	det	har	jeg	for	så	vidt	
hjemme	også.	Nå	har	jeg	jo	så	store	barn,	så	det	er	jo	hjelp.	Det	er	jo	samarbeid	hjemme	
på	lik	linje	som	det	er	samarbeid	på	jobb.	Så	det	føler	jeg	fungerer	veldig	greit	
Mari:	På	hvilken	måte	skiller	du	mellom	din	rolle	å	være	mor	og	din	rolle	i	arbeidslivet?	
Respondent:	Jeg	er	nok..	Hjemme	er	jeg	jo	hun	som	skal	holde	tøylene	slitt	stramme.	Det	
er	jo	klart	at	når	du	har	en	mann	offshore,	og	når	han	er	hjemme	så	skal	jo	han,	uten	at	
han	tenker	over	det,	ta	igjen	den	tapte	tiden,	i	forhold	til	ungene.	Så	han	er	nok	den	snille	
pappaen,	også	har	du	hun	litt	strenge	moren	som	krever	og	forventer	og	mase	på	sitt	vis.	
Så	der	er	det	mye	mer	tydelig	rolle	sånn	sett.	På	jobb,	så	er	jeg	nok	en	leder	type,	det	er	
jeg	nok,	men	det	kommer	litt	av	erfaring	og	tenker	jeg.	Samtidig	er	jeg	nok	den	som	
fjoller	mest,	og	lager	”papegøyer”.	Jeg	tar	meg	selv	ikke	høytidelig,	og	er	ikke	høytidelig	i	
det	hele	tatt.	Jeg	kan	selvfølgelig	være	seriøst	og	når	jeg	må	det,	men	jeg	er	nok	litt	mer	
fjollete	på	jobb	enn	hva	jeg	er	hjemme.		
Mari:	Jamen	det	er	viktig.		
Respondent:	Det	er	godt	å	høre	at	du	skal	slette	dette	intervjuet	etterpå	hører	jeg,	haha	
Mari:	haha.	Hva	vil	en	ideell	arbeidssituasjon	vært	for	deg	hvis	du	skal	balansere	arbeid	
og	jobb?	
Respondent:	Da	tror	jeg	at	du	måtte	hatt	en	jobb	hvor	du	ikke	kjente	noen	gang	at	du	ble	
stresset	av.	
Mari:	Jaa,	da	har	vi	vel	vært	gjennom	det	vi	ville	igjennom.	Med	mindre	hu	jeg	sitter	med	
har	noen	spørsmål	
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Karoline:	Hei,	jeg	er	Karoline	forresten.	Du	nevnte	at	dokk	ikke	hadde	det	så	fleksibelt	på	
jobb,	og	at	dere	ikke	var	så	åpnet	for	å	ta	familiehensyn	og	slike	ting.	Tror	du	det	hadde	
vært	bedre	om	det	hadde	vært	mer	fleksibelt?	I	forhold	til	denne	balansen.			
Respondent:	Nei,	det	tror	jeg	ikke	
Karoline:	Eller	at	du	hadde	tatt	en	annet	valg	at	du	gikk	ned	i	en	mindre	stilling	
Respondent:	Jeg	tenker	som	småbarnsmor	at	egentlig	burde	alle	gått	redusert	for	å	få	en	
mer	harmonisk	hverdag.	For	nå	jeg	ser	de	stakkars	små	her	som	springer	rundt	for	å	nå	
barnehage	halv	5	og	våkne	netter,	og	skal	være	på	når	du	er	på	jobb.	JEg	tenker	at	det	ser	
ganske	slitsomt	ut.	Det	er	min	tanke	da.		
Karoline:	Så	du	har	aldri	savnet	den	fleksibiliteten	da?	
Respondent:	Nei,	for	jeg	forstår	ikke	hva	unger	har	på	arbeidsplassen	å	gjøre.	
Karoline:	Nei,	men	det	er	i	forhold	til	at	du	kan	gå	klokken	15	for	å	hente	ungen	din,	og	
tar	frem	pcen	når	du	kommer	hjem	og	ungen	har	lagt	seg.		
Respondent:	Og	ja	sånn	ja.	Nei,	det	har	jeg	faktisk	ikke	savnet,	for	jeg	er	sånn	at	når	jeg	
er	komt	hjem	så	er	jeg	trøtt	og	lei.	Om	jeg	hadde	gått	halv	3	eller	halv	4	igjen,	så	er	jeg	så	
lei.	Og	da	hvis	du	skal	åpne	pcen	etter	ungene	har	lagt	seg	så	skal	du	ikke	jobbe.	Da	har	
du	gjerne	bare	lyst	å	være	med	mannen	din,	eller	gå	tur	med	en	venninne	eller	bare	
slappe	av	med	beina	på	bordet	og	bare	slappe	av.		
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Vedlegg	6	
	
K:	 Vil	du	starte	med	å	fortelle	om	deg	selv,	hvor	du	arbeider	og	din	rolle	

der	du	arbeider?	
6:	 Jeg	har	litt	blandet	bakgrunn,	men	jeg	er	pt.	ansatt	som	fysioterapeut	og	

forsker	i	et	forskningsprosjekt	hvor	vi	jobber	med	schizofrene,	så	det	er	
på	psykiatrisk	senter.		Og	formålet	er	å	trappe	de	schizofrene	ut	av	den	
medisinen	de	er	på,	eller	ut	og	ned	kan	man	si,	det	er	jo	ikke	alle	de	som	
klarer	å	trappe	helt	ut	av	medisinen	men	det	er	et	prosjekt	hvor	vi	
prøver	å	se	hvordan,	hvem	er	det	som	klarer	å	trappe	ut	og	ned	av	
medisinen.	Det	er	en	fulltidsstilling,	den	er	litt	mer	8-4,	nja	faktisk	har	
vi	også	noen	ganger	hvor	vi	er	nødt	til	å	være	der	lenger,	hvor	vi	har	
noen	innlagt	i	en	inklusjonsfase,	da	er	det	vakter	til	18	og	20,	litt	sånn	
sporadisk.	Så	det	er	liksom	mitt	nåværende	jobb.	Nå	coacher	jeg	også	
litt	ved	siden	av,	så	innimellom	har	jeg	kanskje	noen	oppgaver	utover	
kvelden	eller.	Jeg	skal	til	Jylland	om	2	uker	og	være	med	over	å	coache	i	
et	oljefirma	derover.	

K:	 Men	det	er	noe	som	du	gjør	utenom?	
6:	 Det	gjør	jeg	utenom,	fordi	jeg	har	tatt	en	master	i	business	coaching.	Så	

det	kommer	litt	vedsiden	av.	Så	har	jeg	så	2	barn,	en	jente	på	15	og	en	
på	12,	har	vært	skilt	så	jeg	er	alene	med	de	2	barna,	så	det	har	jeg	vært	i	
snart	10	år.	Han	er	dansk,	så	han	bor	her,	så	det	er	litt	sånn	skift	frem	
og	tilbake.	

K:	 Hvor	lenge	har	du	arbeidet	der	som	du	er	nå?	
6:	 Jeg	har	vært	der	snart	i	et	år,	det	er	et	vikariat	så	det	er	snakk	om	en	3-

årig	stilling	inntil	videre.	
K:	 Vil	du	fortelle	om	en	typisk	arbeidsdag	og	typiske	arbeidsoppgaver?	
6:	 Det	er	å	teste	pasientene	som	kommer	inn	i	prosjektet,	så	starter	vi	

hver	dag	klokken	8	så	er	det	morgenmøte,	koordinerende	møte,	så	er	
det	avhengig	av	om	vi	har	en	pasient	innlagt	så	har	vi	forskjellige	tests	
til	det	her,	primært	fysioterapeutiske	tester,	men	også	noen	kognitive	
tests	vi	har	også	livskvalitets	tester	så	det	er	litt	blandet.	Så	har	jeg	også	
behandlinger	eller	terapeutiske	behandlinger	med	noen	av	de	
pasientene	som	er	en	del	av	prosjektet.	

K:	 Vil	du	si	at	dine	arbeidsoppgaver	er	utfordrende?	
6:	 Ja	både	og	vil	jeg	påstå	og	si.	Jeg	kunne	godt	tenke	meg	å	bli	mer	

utfordret	i	de	oppgavene	jeg	har.	Så	for	meg	kan	det	innimellom	bli	litt	
kjedssommelig.	

K:	 Det	er	ikke	sånn	at	du	strekker	deg	for	å	løse	oppgavene?	
6:	 Nei,	det	er	det	ikke	i	nåværende	jobb	hvertfall.	
K:	 Er	du	avhengig	av	andre	i	dine	arbeidsoppgaver?	Eller	avhengig	av	

samarbeid?	
6:	 Hva	skal	jeg	si,	vi	er	en	gruppe	så	ja,	mange	av	oppgavene	er	det	kun	jeg	

som	gjør	fordi	jeg	er	den	enste	i	faggruppen	innenfor	fysioterapeut	så	
da	er	det	jeg	som	skal	gjøre	noen	helt	særlige	ting.	Men	samarbeid	skal	
det	være.	

K:	 Planlegger	du	selv	dine	arbeidsoppgaver	eller	er	det	noen	du	får	tildelt	
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eller	som	ligger	fast?	
6:	 Noen	ligger	fast,	men	innenfor	noen	av	de	oppgaver	jeg	gjør	så	kan	jeg	

selv,	hva	skal	man	si,	planlegge,	men	det	er	mer	innenfor	det	
fagspesifikke.	Hvis	jeg	har	en	behandling,	eller	en	gruppe,	eller	yoga	
med	de	schizofrene	eller	hva	det	nå	er	jeg	gjør	med	dem.	Men	så	er	det	
noen	oppgaver	som	er	fastlagt,	hvor	det	er	en	ramme	eller	det	er	en	test	
som	skal	gjøres	på	en	helt	særlig	måte.	

K:	 Men	du	har	muligheten	til	å	ta	på	deg	noen	oppgaver	som	du	har	lyst	te	
å	ha?	

6:	 Ja	
K:	 Og	det	gjør	du	også?	
6:	 Ja,	det	er	en	frihet	også	innenfor	de	rammer	som	jeg	er	ansatt	i,	en	

veldig	stor	frihet.	En	grad	av	frihet	og	selvstendighet	i	jobben.	
K:	 Vil	du	si	at	du	blir	målt	på	input	eller	output,	altså	hvordan	du	løser	

tingene	eller	på	en	måte	resultatet?	
6:	 Det	er	jo	litt	i	en	annen	bransje	kan	man	si,	så	vi	blir	mer	målt	på	om	vi	

gjør	det	som	vil	skal	gjøre,	om	vi	når	det	vi	skal	nå.	Nå	er	vi	også	et	
prosjekt,	så	for	oss	så	er	det	gjerne	et	press	på	at	vi	skal	få	inkludert	så	
mange	pasienter	innenfor	forskningsstopp.	Så	vi	skal	gjerne	ha	
inkludert	150	pasienter,	men	da	er	vi	litt	avhengig	av	noen	andre	til.	
Det	vil	si	vi	har	noen	psykiatere	der	gjerne	vil	henvise	pasienter.	

K:	 Det	er	jo	litt	spennende	for	oss	å	intervjue	noen	som	er	i	en	litt	annen	
bransje,	men	kan	jo	være	at	noen	av	de	spørsmålene	her	må	tilpasses	
litt.	Men	så	har	du	jo	fortalt	litt	om	ditt	arbeid	så	hvis	du	vil	fortelle	litt	
om	familien	også?	

6:	 Jeg	nevnte	jo	litt	kort	før.	Jeg	er	jo	alenemor	til	2	barn,	som	er	15	og	12	
år.	

K:	 Så	de	går	i	skole	da?	
6:	 De	går	i	skole	ja.	Jeg	er	som	sagt	alene	med	dem	og	har	vært	det	i	

ganske	mange	år.	De	har	jo	da	en	dansk	far,	så	vi	har	egentlig	hatt	sånn	
7/7,	men	fordi	han	er	i	en	livssituasjon	hvor	han	bryter	opp	i	et	
parforhold	han	har	vært	i	så	vil	barna	ikke	være	så	mye	hos	han	så	nå	
er	de	nesten	fulltid	hos	meg	faktisk.	Så	jeg	er	fulltidsmor	nesten.	

K:	 Hva	gjør	du	når	du	ikke	er	på	jobb?	
6:	 Ja,	da	er	jeg	mor.	Og	skal	klare	alt	det	praktiske	som	hører	med	til	å	

være	mor	til	to	teenage	barn.	Ellers	så	er	det	trene,	passe	på	meg	selv,	
nå	har	jeg	jo	liksom	min	jobb	og	min,	nå	er	jeg	også	yogalærer,	så	jeg	er	
god	til	å	inndra	de	ting	så	holder	meg	i	balanse,	så	det	prøver	jeg	å	få	tis	
til	også.	Så	det	er	litt	forskjell	på	min	hverdag	når	jeg	har	barn	og	når	
jeg	ikke	har	barn.	Så	jeg	er	veldig	mye	mor	når	jeg	har	barna,	for	da	er	
det	mye	praktisk,	også	prøver	jeg	å	passe	mer	på	meg	selv	og	finne	ro	
og	få	lest	og	trent	og	sett	venner	når	jeg	ikke	har	barn.	

K:	 Vil	du	fortelle	om	en	typisk	dag	i	familien	når	du	har	barna	hos	deg?	
6:	 Ja,	så	er	det	jo,	jeg	står	tidlig	opp,	gjør	meg	selv	klar,	vekker	to	barn,	

prøver	å	få	de	ut	av	senga	og	står	og	lager	matpakke	til	dem,	gjør	klar	
noe	mat,	sørger	for	at	tiden	holdes	og	vi	skal	ut	av	døren.	De	er	blitt	så	
store	nå	så	jeg	skal	ikke	følge	de	i	skolen	mer,	så	de	går	selv	så	de	går	og	
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jeg	går.	Så	er	det	ferdig	4	på	jobb	ca.,	og	underveis	så	er	det	noen	
telefoner,	især	fra	den	yngste,	nå	er	jeg	på	vei	hjem	eller	nå	skal	hun	det	
ene	eller	det	andre,	så	det	er	litt	å	koordinere,	«kommer	du	hjem	eller	
skal	du	være	et	annet	sted»,	så	kan	jeg	få	de	med	hjem,	så	er	det	ofte	å	
handle	hvis	jeg	ikke	har	gjort	det	og	så	hjem	og	forberede	når	skal	vi	
spise	og	er	dere	begge	to	hjemme	eller	har	vi	flere	med	hjem.	Det	kan	
godt	ta	litt	tid,	da	er	klokken	kanskje	5	så	blir	den	6,	7,	så	ser	vi	kanskje	
litt	tv,	slapper	av,	med	mindre	vi	har	noen	gjester	eller	skal	ut	noen	
andre	steder.	Så	prøver	jeg	å	få	barna	i	seng,	hvertfall	innen	ni.	Hun	på	
15	er	litt	vanskelig	å	få	i	seng,	så	sitter	hun	og	ser	på	noe	youtube	eller	
ser	på	netflix	eller.	Og	da	er	det	som	regel	en	time	til	jeg	selv	har	bruk	
for	å	gå	i	seng.	

K:	 Ja,	og	så	beveger	vi	oss	litt	over	i	den	her	grenseløsheten.	Opplever	du	
at	arbeidet	alltid	er	tilgjengelig?	At	du	alltid	har	muligheten	til	å	jobbe	
hvis	du	vil.	

6:	 Hvis	jeg	vil	så	kan	jeg	jo	det.	Jeg	er	ikke	sånn	presset	at	jeg	skal,	det	er	
ikke	noen	deadlines	eller	noe	sånn.	Så	på	den	måten	så	synes	jeg	
egentlig	ikke	lenger,	hvertfall	ikke	den	stillingen	jeg	har	nå,	at	arbeidet	
liksom	flyter	inn	i	min	såkalte	fritid	eller.	Det	kan	godt	være	jeg	setter	
meg	inn	i	noen	ting,	fordi	jeg	gjerne	vil	det,	eller	hvis	jeg	skal	forberede	
en	yogagruppe,	som	jeg	ikke	fikk	gjort	dagen	før	så	gjør	jeg	det,	men	så	
synes	jeg	egentlig	det	er	greit	nok	å	gjøre.	

K:	 Men	du	har	på	en	måte	ingen,	det	er	ingen	som	forventer	at	du	skal…	
6:	 Nei,	det	er	det	ikke	
K:	 Har	dere	flexi-tid	der	du	arbeider?	
6:	 Ja	vi	er	hvertfall	relativt	fleksible,	mer	enn	hva	man	ellers	er	i	et	

hospitalsregi.	Altså	har	jeg	vakt	så	skal	jeg	møte	og	jeg	skal	gjerne	møte,	
men	vi	har	såpass	mye	fleksbilitet	så	lenge	det	passer	inn	i	de	oppgaver	
jeg	skal	den	dagen,	så	kan	jeg	godt	komme	10,	men	så	jeg	er	jeg	liksom	i	
manko	på	2	timer	så	da	skal	jeg	ta	de	igjen	et	annet	sted.	

K:	 Er	det	noe	du	benytter	deg	av,	den	fleksibiliteten?	
6:	 Ja	innimellom,	nå	som	jeg	skal	til	Jylland,	og	da	tar	jeg	jo	en	dag	fri	

faktisk	for	å	ta	der	over.	Men	da	har	jeg	såpass	mye,	jeg	har	vel	en	del	
normtimer	som	man	kaller	det	eller	avspasering,	så	jeg	tror	jeg	kan	ta	
den	dagen	uten	at	det	koster	meg	noen	timer	utover.	Og	hvis	du	gjør	det	
er	det	2	timer	jeg	skulle	lagt	inn	et	annet	sted.	Så	der	er	det	en	viss	
fleksibilitet.	

K:	 Og	det	kan	også	være	at	du	møter	litt	senere	en	dag	hvis	det	er	noe?	
6:	 Ja.	
K:	 Tar	du	computeren	med	hjem?	
6:	 Ja	det	gjør	jeg.	
K:	 Bruker	du	den	også?	
6:	 Ja	som	regel,	om	det	er	noe	jobbmessig	eller	privat,	men	jeg	kan	godt	gå	

på	mailen	og	sjekke	noe	mail	eller	undersøke	noen	ting	eller	gå	å	se	min	
plan	for	dagen	etter	hvis	jeg	har	bruk	for	det.	

K:	 Og	det	er	noe	som	du	gjør	på	kveldstid	eller?	
6:	 Ja,	da	gjør	jeg	det	som	regel	på	kveldstid.	
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K:	 Hvorfor	gjør	du	det?	
6:	 Det	er	mer	for	å	sjekke	opp,	hvis	jeg	er	litt	i	tvil	om	hva	jeg	skal	gjøre	

dagen	etter	eller	bare	undersøke	om	en	mail	er	kommet	eller	hva	nå	jeg	
gjerne	vil	svare	på.	Vi	har	også	mulighet	for	å	gå	inn	i	vår	såkalte	
sunnhetsplattform	som	er	vår	arbeidsredskap,	vår	journal	kan	du	si.	Og	
vi	kan	jo	faktisk	tilgå	det	fra	hjemmet	hvis	det	er	behov	for	det.	Men	det	
er	sjelden,	nå	i	forhold	til	hva	min	jobb	har	vært	tidligere	så	er	dette	lite	
stressende.	Så	det	er	ikke	sånn	at	jeg	skal	hjem	å	skrive	noe	ferdig	eller	
gjøre	noe.	Men	muligheten	er	der,	og	jeg	vet	det	er	jo	sikker	mange	
andre	som	har	bruk	for	å	gjøre	det	og	gjør	det	sikkert.	

K:	 Sjekker	du	eller	svarer	på	mails	utenom	arbeidstiden?	
6:	 Veldig	sjelden,	men	innimellom,	hvis	det	er	litt	særlig	behov	som	gjør	at	

jeg	skal	gjøre	det.	
K:	 Tenker	du	ofte	på	arbeidet	utenom	arbeidstiden?	Det	kan	enten	være	at	

du	tenker	på	noe	som	foregår	på	jobb	eller	om	du	planlegger	dagen	din	
eller	

6:	 Jeg	kan	godt	tenke	på	det,	nå	jobber	jeg	jo	med	mennesker	og	
mennesker	som	har	det	tøft	og	svært	på	mange	måter,	så	det	kan	være	
helt	klart	i	mine	tanker	om	det	streifer	meg,	jeg	kan	tenke	gjennom	noe	
som	har	skjedd	eller.	Men	mer	på	en	positiv	måte	vil	jeg	si	enn	en	dårlig	
måte.	

K:	 Er	du	engasjert	i	det	du	gjør?	
6:	 Ja	det	vil	jeg	si	
K:	 Vil	du	fortelle	litt	mer	om	det?	
6:	 Jeg	er	engasjert	på	den	måten	at,	nå	har	jeg	bakgrunn	som	

fysioterapeut,	coach,	sexolog,	yogalærer,	så	jeg	er	veldig	
kroppsorientert,	helhetsorientert.	Og	jeg	jobber	med	en	pasientgruppe	
som	er	hardt	ramt	og	jeg	synes	det	er	spennende.	Mennesker	blir	
medisinert,	og	det	er	det	primære	behandlingen	egentlig,	så	har	man	
samtaler,	men	det	her	å	jobbe	med	det	terapeutiske	helhetsorientert	i	
psykiatrien	er	ikke	noe	som	man	ser	for	mye	av	ressursene	til,	og	det	er	
hva	mange	vil	se	evidensbasert	viten	så	derfor	bruker	man	det	heller	
kanskje	ikke	så	mye.	Så	på	den	måten	er	jeg	engasjert,	hvor	jeg	tilbyr	
noe	det	ikke	er	så	mye	av	i	psykiatrien	og	det	har	en	effekt	og	det	gjør	
en	forskjell,	hvertfall	for	de	jeg	jobber	med	og	som	er	interessert	i	å	
jobbe	på	denne	måten,	så	da	synes	jeg	det	er	veldig	spennende.	

K:	 Der	du	jobbe	nå	er	det	aksept	for	at	du	kan	ta	familiehensyn?	Det	vil	si	
om	du	kan	gå	litt	før	for	å	du	skal	passe	noe	med	dine	barn	eller.	

6:	 Det	vil	jeg	påstå	å	si.	
K:	 Er	det	noe	som	ligger	i	kulturen	eller?	
6:	 Jeg	vet	ikke	om	det	er	spesielt,	nå	er	vi	jo	en	gruppe	på	9	forskjellige,	

sykepleier,	leger,	terapeuter,	fysioterapeut,	alle	har	barn	eller	
barnebarn.	Så	det	er	litt	sånn	forskjellig	hvor	vi	er	hen,	så	det,	jeg	
tenker	det	her	er	noe	som	gavner	alle.	Også	har	man	barn	som	skal	
enten	til	tannregulering	eller	jeg	har	en	datter	som	skal	på	sykehuset	
inn	i	mellom	for	å	ta	noen	tests,	så	da	er	det	litt	det	å	tilpasse	det	og	det	
er	det	plass	til.	Så	skal	man	ta	fri	liksom,	så	man	betaler	med	å	ta	en	
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time	fri	kanskje	eller.	Med	mindre	det	er	noe	helt	helt	særlig.	
K:	 Men	det	er	akseptert?	
6:	 Ja,	det	er	det.	
K:	 Er	det	noen	forventninger	til	at	du	skal	yte	ekstra?	
6:	 Ikke	som	jeg	merker	hvertfall,	nei.	
K:	 Hvor	mange	timer	arbeider	du	om	uken	og	hvor	mange	timer	er	du	

ansatt	til	å	arbeide?	
6:	 37	er	jeg	ansatt	til,	og	jeg,	det	flekser	mellom	å	være	37	og	kanskje	noen	

ganger	38,	så	har	vi	noen	ganger	aftenvakter,	da	kommer	vi	opp	på	
kanskje	39,40,	men	det	er	jo	timer	som	ikke	er	ekstra,	men	som	jeg	kan	
avspasere	igjen.	Så	det	er	ikke	noe	jeg	jobber	ekstra	uten	å	få	noe	for	
det.	

K:	 Så	du	ligger	på	de	37	da?	
6:	 Ja.	
K:	 Hvis	du	er	syk	en	dag	og	ikke	kan	arbeide,	er	det	noen	andre	som	gjør	

dine	ting	eller	venter	de	til	du	kommer	på	jobb?	
6:	 Det	som	er	veldig	fagspesifikt	som	jeg	gjør,	det	er	det	ikke	noen	andre	

som	gjør.	Så	hvis	det	er	en	test	kun	jeg	kan	utføre	så	må	jeg	ta	den	en	
annen	dag,	og	hvis	det	er	en	individuell	behandling	som	jeg	har	så	er	
det	heller	ingen	andre	som	kan	ta	den.	Så	på	den	måten	så	er	vi	litt	
sårbare	i	prosjektet	for	vi	er	noen	faggrupper	som	det	kun	er	én	av,	og	
da	må	oppgavene	vente.	Så	om	jeg	har	ferie	og	fri	så	er	det	ikke	noen	
som	kan	ta	mine	tests,	så	er	det	noe	som	hoper	seg	opp	mens	jeg	er	
vekke.	

K:	 Men	da	er	det	okei	at	det	venter?	
6:	 Da	kan	det	vente.	
K:	 Så	går	vi	litt	over	i	balanse-delen.	Hva	betyr	jobben	for	deg?	
6:	 Alltid	vært	veldig	glad	for	å	jobbe,	så	jobben	betyr	mye.	Jeg	kan	vel	

være	litt	der,	hvor	jeg	godt	kunne	tenke	meg	å	bli	utfordret	litt	mer.	Jeg	
vil	si,	apropos	det	her	work-life	balance,	at	jeg	har	vært	alene	med	to	
barn,	og	for	meg	har	det	vært	viktigere	å	ha	et	stabilt	arbeidsliv	hvor	jeg	
har	en	fast	innkomst	og	hvor	jeg	vet	at	jeg	har	kreftene	det	holder	til	
det.	Så	hvis	jeg	skulle	jobbe	40-45-50	timer	og	ikke	ha	de	mulighetene	
til	å	flekse	eller	med	hensyn	til	familien,	så	ville	det	vært	vanskeligere	
for	meg.	Da	har	det	vært	noen	muligheter	underveis,	hvor	jeg	har	valgt	
å	si,	nei	vel	ikke	ta	det,	fordi	det	er	for	sårbart	i	forhold	til	at	jeg	har	to	
barn	og	sykdom	og	hva	skjer	hvis	jeg	er	vekke	og	jeg	ja.	Fordi	det	har	
også	litt	med	det,	kan	jeg	være	der	og	kan	jeg	tillate	meg	å	være	syk	
uten	at	jeg	føler	at	jeg	belaster	arbeidsplassen	eller	at	de	andre	
kollegaene	eller	på	den	måten.	Mange	av	mine	valg	rent	karrieremessig	
har	vært	styrt	av	at	jeg	har	vært	alenemamma.	

K:	 Vil	du	si	at	du	identifiserer	deg	med	det	som	du	jobber	med?	
6:	 Ja.	Det	gjør	jeg.	
K:	 Hvordan	synes	du	det	er	å	kombinere	familie	og	arbeid?	
6:	 Jeg	synes	det	er	annerledes	nå	fordi	mine	barn	har	blitt	så	store.	Så	

fordi	mine	barn	er	så	selvhjulpne	nå,	jeg	skal	ikke	følge	de	til	skole,	jeg	
skal	ikke	hente	de,	så	bare	der	har	jeg	en	masse	tid	spart,	sparer	tid	og	
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krefter,	at	de	selv	kommer	seg	frem	og	tilbake,	og	at	de	selv	kan	mange	
ting.	De	kan	selv	dusje,	vaske	håret.	Jeg	skal	ikke	hjem	å	bade	de,	så	jeg	
vil	mitt	liv	har	vært	vesentlig	mer	tøft	enn	det	det	er	akkurat	nå.	Men	
det	er	vel	også	derfor	jeg	har	valgt	de	ting	som	jeg	har	valgt,	fordi	mitt	
liv	har	ikke	vært	en	balanse.	Det	har	hvertfall	vært	vanskelig	å	ha	en	
balanse	uten	selv	å	nesten	bli	syk	eller	stresset	av	det.	

K:	 Jobbet	du	med	noe	annet	når	de	var	yngre?	
6:	 Nei,	jo	jeg	jobbet	ikke,	jeg	er	fysioterapeut	og	det	har	jeg	alltid	vært	i	

psykiatrien	i	mange	år,	men	det	har	vært	mer	press	på.	Mer	fokus	på	
behandling,	man	skal	være	der	klokken	åtte.	Så	det	har	ikke	vært	den	
store	fleksibilitet	som	det	er	nå.	Så	egentlig	så	hadde	jeg	kanskje	hatt	
mer	bruk	for	den	fleksibiliteten	da	enn	nå.	

K:	 Ja	du	hadde	mer	press	både	på	familie	og	arbeid	da…	
6:	 Ja	så	nå	som	barna	blir	store	har	jeg	mindre	press	på	jobben.	Så	nå	

slapper	jeg	egentlig	av.	
K:	 Opplever	du	at	familielivet	virker	inn	på	jobben	eller	omvendt?	At	det	

flyter	inn	i	hverandre?	
6:	 Ja	
K:	 På	hvilken	måte?	
6:	 Mine	valg	har	vært	styr	av	at	jeg	har	vært	alenemamma,	jeg	har	vært	

veldig	bevisst	på	at	barna	er	det	viktigste	for	meg.	Selvfølgelig	karriere	
også,	men	det	har	jeg	ikke,	hvis	jeg	hadde	valgt	eller	ønsket	å	gå	
lederveien,	så	har	jeg	valgt	det	fra	for	jeg	har	ikke	følt	at	jeg	har	hatt	
styrken	eller	overskuddet	og	hele	den	power	til	å	gå	den	veien.	Og	det	
er	kanskje	noe	med	den	ansvarlighet	jeg	føler,	at	jeg	har	ikke	lyst	til	å	ta	
det	ansvaret	når	jeg	ikke	vet	om	jeg	kan	være	der	100%.	Hadde	det	
vært	for	å	beskytte	meg	selv,	eller	mine	barn,	det	er	vel	litt	med	den	
balanse	og	jobben	på	en	måte.	

K:	 Så	du	har	på	en	måte	tatt	noen	valg	med	den	balansen	i	bakhodet	da?	
6:	 Ja,	det	tenker	jeg.	
K:	 Synes	du	balansen	akkurat	nå	er	god?	
6:	 Ja	det	syns	jeg.	Nå	har	jeg	liksom	mer	overskudd	og	nå	er	et	sted	hvor	

jeg	kan	begynne	å	tenke,	kanskje,	skal	jeg	noe	annet?	Eller	er	det	plass	
til	noe	annet?	Men	nå	er	jeg	jo	også	blitt	så	gammel	at	noen	ting	er	
kanskje	for	sent	og	andre	ting	må	jeg	seg.	

K:	 Tror	du	det	er	noen	spesielle	ting	eller	noen	spesielle	verktøy	som	dere	
bruker	i	familien	eller	på	arbeidsplassen	som	gjør	at	balansen	din	er	
god	nå?	

6:	 Jeg	vet	ikke	om,	jeg	har	jo	lært	selvfølgelig	veldig	mye	selv	også	om	
hvordan	jeg	jobber	med	meg	selv	og	kan	finne	en	annen	ro.	Med	det	er	
også	det	å	se	at	barna	klarer	seg	mer	selv,	det	er	mindre	konflikter	
mellom	barna.	Det	er	også	kanskje	noe	med	å	gjøre	at	jeg	også	er	
mindre	stresset,	men	også	at	jeg	har	en	god	fleksibilitet	i	den	jobben	jeg	
har.	Det	betyr	ekstremt	mye	og	det	gir	ekstremt	mye	ro,	det	der	å	vite	
at	det	er	okei	om	jeg	kommer	en	halvtime	senere	eller	en	time	eller	at	
jeg	kan	gå	en	time	før.	Uten	at	det	blir	sett	dårlig	til	det,	fordi	jeg	gjør	
det.	Det	har	en	stor	betydning.	
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K:	 Føler	du	det	er	noen	ting	som	mangler	for	at	balansen	kunne	vært	enda	
bedre?	

6:	 Ikke	sånn	jobbmessig	egentlig.	Så	er	det	mer,	hvor	tilfreds	eller	fornøyd	
jeg	kan	være	med	der	jeg	er	eller	et	ønske	om	å	vøre	et	annet	sted	eller	
tjene	mer	penger.	Men	umiddelbart,	balansen	synes	jeg	faktisk	fungerer	
godt.	

K:	 På	hvilken	måte	skiller	du	mellom	din	rolle	å	være	mor	og	din	rolle	i	
arbeidslivet?	

6:	 Ja.	Jeg	har	ikke	tenkt	så	mye.	Jeg	har	bruk	for	begge	roller	for	å	si	det	
sånn.	Begge	roller	betyr	veldig	mye	for	meg.	Jeg	ville	ikke	holde	ut	å	
være	kun	mor	for	eksempel.	Og	jeg	tror	jo	rollene,	det	å	ha	forskjellige	
roller,	er	med	til	å	skape	en	form	for	balanse.	De	interagerer	med	
hverandre,	så	det	er	klart	jeg	ville	nok	også	kanskje	jobbet	på	en	annen	
måte,	det	å	være	i	jobb.	Hvis	jeg	ikke	hadde	hatt	barn	så	tror	jeg	helt	
klart	jeg	hadde	vært	mer	hardcore,	en	retning	fram.	Kanskje	også	hvis	
jeg	hadde	hatt	en	mann	å	lene	meg	opp	at,	altså	hvis	vi	var	en	familie	
som	delte	et	ansvar.	Og	så	vet	jeg	ikke	om	det	har	hatt	en	betydning	at,	
nå	er	jeg	jo	norsk,	det	vil	si,	jeg	har	heller	ikke	hatt	noen	familie	her.	
Min	norske	familie,	det	vil	si	min	mamma,	pappa	og	brødre	som	kunne	
ha	vært	en	støtte,	har	heller	ikke	vært	her.	Så	jeg	har	stått	veldig	mye	
alene,	så	for	meg	så	har	det	vært	et	valg	å	si	jeg	er	nødt	til	å	gjøre	det	
her	for	å	ikke	knekke	fullstendig.	Så	jeg	vil	si,	jeg	har	bruk	for	begge	
rollene,	og	de	betyr	hver	især	mye	for	meg.	

K:	 Det	var	egentlig	de	spørsmålene	som	var	planlagt,	men	har	du	noe	mer	
du	tenke	som	kan	passe	å	si	i	forhold	til	tema?	Enten	i	forhold	til	
grenseløsheten	i	arbeidet	eller	i	forhold	til	den	her	balansen?	

6:	 Ja.	Man	kan	så	si.	Jeg	tenker	jo,	fordi	for	meg,	det	at	jeg	har	vært	mor	og	
omstendighetene	omkring	det	å	være	mamma	har	vært	som	det	har	
vært,	har	vært	med	til	å	skape	en	balanse.	Også	er	det	jo	litt	det	der,	
hvor	bevisst	er	man	omkring	å	finne	den	balansen	i	seg	selv,	hvor	
bevisst	her	man	i	forhold	til	hva	egne	behov	her	og	hvordan	man	passer	
på	seg	selv	så	man	ikke	overskrider	for	mange	grenser,	men	også	det	å	
finne	momenter	av	ro	i	en	hverdag.	Nå	har	jeg	mye	ro,	men	jeg	har	også	
valgt	å,	fordi	jeg	har	peaket	og	knekket	liksom.	Jeg	har	aldri	vært	
sykemeldt	på	grunn	av	stress,	men	jeg	har	hatt	perioder	og	faktisk	år	
hvor	jeg	har	våknet	trøtt,	smerter,	hatt	det	virkelig	virkelig	dårlig.	
«Stått	opp,	gjort,	og	gått	av	sted.	Men	det	er	jo	sånn	det	der,	noen	
ganger	så	er	det	ikke	flere	timer	i	døgnet	enn	det	det	er.	Og	det	har	vært	
den	her	hvor	barna	var	så	små	at	du	skal	bare,	og	det	er	ikke	noe	annet	
å	gjøre	og	det	er	ikke	noe	mer	tid	og	opp	og	få	barna	med	og	
flyverdrakter	på	og	avlevere	og	bare	se	at	nå	starter	morgenmøte	om	5	
minutter	og	jeg	skal	sykle	helvetes	til	for	å	komme	til	Østerbro.	Så	hele	
tiden	stress,	stress,	stress.	Der	se	5-10	pasienter,	og	jeg	skal	skynde	
meg	å	hente	barna	ved	bussen	eller	noe	og	åh	jeg	har	ikke	fått	handlet	
og	lage	mat	og	barn	gråter	og	blir	syke.	Kan	jeg	komme	på	jobben	i	
morgen.	Eller	det	ene	eller	det	andre».	Og	sånn	har	mitt	liv	vært	i	rett	
lang	tid.	Og	da	var	de,	vil	jeg	ikke	si	at	jeg	var	tilfreds	med	en	sånn	
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work-life	balance.	Det	føltes	bare	utmattende,	og	om	å	overleve	og	om	
det	så	var	stadigvekk	37	timer	jeg	jobbet	så	føltes	det	som	å	være	på	
jobb	hele	tiden.	

K:	 Så	du	har	opplevd	forskjellige	balanser	da	kan	man	si?	
6:	 Forskjellige	balanser	og	forskjellige	faser	og	det	er	ingen	tvil	om	at	det	å	

ha	større	barn,	gjør	en	kjempeforskjell.	De	klarer	seg	selv	på	en	helt	
annen	måte.	De	kan	godt	lage	seg	mat	selv,	steke	speilegg	og	de	kan	til	
og	med	lage	lasagne	hvis	det	skal	være.	Så	de	inndras	i	mange	av	
oppgavene	og	man	kan	kommunisere	med	de	og	fortelle	de	ting.	Så	nå	
er	det	mer	et	samspill	hvor	de	er	en	del	av	det	å	være	et	hjem.	Så	jeg	er	
ikke	bare	mamma	og	nå	får	vi	det	liksom	til	å	flyte	og	fungere.	Så	det	er	
en	stor	forskjell	på	å	være	jobbende	mor	med	små	barn	enn	større	ja.	
Og	selvfølgelig	når	man	er	alene,	så	skal	man	gjøre	alt	selv.	Man	kan	
ikke	«Nå	tar	du	over	her	for	nå	skal	jeg	på	jobb	ett	eller	annet.»	Jeg	har	
ikke	hatt	mye	jobb,	men	jeg	har	lest	ekstremt	mye,	så	jeg	har	tatt	mange	
utdannelser,	i	den	perioden	hvor	jeg	har	vært	alene.	Og	det	er	jo…	Så	
jeg	tror	jeg	har	vært	alene	siden	min	yngste	var	nesten,	han	var	ikke	2	
år	engang	tror	jeg.	Min	eldste	var	3,	min	yngste	1,5	ca.	Så	det	har	vært	
mange	år.	Men	jeg	har	brukt	tiden	der	jeg	ikke	hadde	barn	til	å	lese	
mye,	så	jeg	har	lest	noen	yogautdannelser,	lest	en	master	i	business	
coaching.	Jeg	har	lest	sexolog,	men	det	har	også	vært	en	personlig	reise.	
Så	det	har	vært	for	meg	også	en	utviklingsreise	i	forhold	til	å	forstå	og	
gå	dypere.	Så	det	var	jo	mitt	ønske,	men	det	er	ikke	meningen	det	er	
sånn	her.	Det	føles	ikke	riktig	det	føles	feil.	Så	det	har	jo	vært	en	
påbygning	av	å	jobbe	med	mennesker	og	psykisk	sykdom	og	
belastninger	og	smerter	og	lidelser.	Så	det	er	i	mitt	interessefelt	å	forstå	
hele	mennesket	og	stress,	mindfullness	i	det	hele	tatt.	Så	man	kan	si	jeg	
har	selv	gått	en	vei,	som	jeg	selv	også	jobber	innenfor.	Men	en	ting	var	å	
jobbe	med	mennesker	som	hadde	det	sånn,	plutselig	så	sto	jeg	der	og	
hadde	det	riktig	dårlig	selv,	så	det.		

K:	 Men	du	har	jo	på	en	måte	funnet	tid	til	mye	av	de	tingene	som	du	har	
hatt	lyst	til?	I	tillegg	til	å	ha	barn	egentlig	

6:	 Ja	veldig	mye.	Kanskje	på	den	måten	at	når	man	blir	ramt	av	noe	så	vil	
jeg	prøve	å	forstå	det.	Det	har	liksom	vært	min	tilgang	til	livet.	Jeg	skal	
ikke	bare	gi	opp	og	går	man	til	legen,	de	forstår	jeg	egentlig	ikke	så	mye	
av	helheten	allikevel.	Så	det	har	vært	mye	for	å	forstå	hvordan	blir	jeg	
ramt	sånn	her	og	hva	kan	jeg	gjøre	for	å	endre	det,	og	der	har	jeg	vært	
veldig	til	å	bruke	redskaper	og	vær	med	selv	å	endre	mitt	liv	og	min	
kurs.	Men	det	tenker	man	kanskje	ikke	så	mye	på	når	man	er	der	nede,	
når	man	er	ramt	og	livet	føles	bare	ekstremt	kaotisk,	og	man	henger	i	
en	tynn	tråd	i	forhold	til	både	å	orke	å	arbeide,	orke	barn,	orke	sin	
mann,	orke	hus	og	alt	det	der.	Det	er	det	mange	som	er	der.	Jeg	har	vært	
der,	men	jeg	har	kommet	over	det.	

M:	 Arbeidet	du	100%	når	barna	var	mindre	også?	
6:	 Ja	fulltid.	
M:	 Så	det	var	å	levere	de	før	du	gikk	på	jobb	og	hente	de	når	du	var	ferdig	

på	jobb.	
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6:	 Ja,	så	det.	Jeg	har	villet	ønske	å	gå	ned	i	tid	i	perioder,	men	så	er	det	jo	å	
være	alenemamma	og	bo	i	København,	det	koster	penger.	Jeg	har	heller	
ikke	en	jobb	hvor	jeg	tjener	ekstremt	mye	penger	vel,	som	
fysioterapeut	er	man	jo	ikke	superbra	lønnet.	Men	så	vil	jeg	påstå	å	si,	
det	gode	for	meg	er	vel	at	jeg	har	gjort	som	jeg	har	gjort,	jobbet	med	
mennesker	og	kropp	og	forstå	hva	er	det	som	skjer	i	kroppen	når	man	
presser	seg	selv,	når	man	ikke	får	pauser	osv.	Så	der	vil	jeg	si	jeg	har	
lært	mye,	både	med	å	jobbe	med	egen	kropp	men	også	med	mennesker	
som	har	det	vanskelig.	

K:	 Spennende	da.	Men	hvordan	var	det	når	ungene	var	små,	den	jobben	du	
hadde	da?	Var	det	sånn	at	du	tok	arbeidsoppgaver	med	deg	hjem	i	
tillegg?	

6:	 Noen	ganger,	hvor	jeg	skulle	forberede	noen	ting	eller	også	lese,	for	jeg	
hadde	jo	eksamener	og	sånne	ting.	Så	da	var	jeg	jo	litt	mer	presset	med	
å	skulle	noen	ting.	Jeg	skulle	kanskje	forberede	noe	undervisning	om	
kvelden	eller	ja.	Men	heldigvis	ikke	en	jobb	som	på	den	måten,	med	
deadlines,	skal	ta	med,	noen	ganger	og	innimellom	så	er	det	det.	Men	
man	kan	si,	det	er	en	jobb	hvor	jeg	tar	med	på	en	annen	måte.	Det	å	
jobbe	med	veldig	veldig	syke	mennesker,	og	bære	ansvaret	med	å	si,	nå	
har	vi	en	samtale	med	henne	i	dag,	jeg	vet	at	hun	er	selvmordstruet,	
klarer	hun	seg	til	i	morgen,	har	jeg	husket..	ikke	sant.	Så	det	er	en	annen	
form	for,	å	ta	med	jobben	hjem.	Jeg	kan	være	bekymret	fordi	pasientene	
og	der	er	det	en	annen	bekymring	i	forhold	til	hvis	jeg	er	syk	eller	har	et	
barn	syk	3	dager	og	så	vet	jeg	at	jeg	må	avlyse	de	pasientene,	og	det	er	
kanskje	15	pasienter.	Og	så,	«hvordan	skal	jeg	få	plass	til	de	neste	
uke?».	Så	blir	neste	barn	syk	og	så	er	man	vekke…	Og	det	er	en	
belastning.	Det	har	vært	tøft.	Men	der	er	jeg	jo	ikke	mer,	nå	valgte	jeg	å	
gå	inn	i	dett	eprosjektet	fordi	det	er	en	litt	annen	måte	å	jobbe	på	og	nå	
blir	ikke	det	her	det	store	press	med	mange	ambulante	samtaler	og.	

K:	 Men	du	tok	kanskje	arbeidet	mer	med	hjem	på	den	måten	da?	
6:	 Ja	nemlig.	
K:	 Har	du	noen	spørsmål	Mari?	
M:	 Nei,	spennende	å	høre	om	noen	andre	ting.	Spesielt	psykiatrien.	For	du	

tar	jo	med	deg	jobb	hjem	men	det	er	bare	ikke	fysisk,	det	er	psykisk,	så	
du	er	sikkert	flink	og	dere	har	sikkert	debreafing	og	alt	det	der,	men	du	
skal	allikevel	være	sterk	mental.	

6:	 Det	ligger	det	
M:	 Ja	det	ligger	der,	for	det	er	liksom	følelser	det	er	snakt	om.	
6:	 Derfor	tror	jeg,	jeg	kan	forestille	meg,	mer	business	verden,	er	det	en	

aen	form	for,	man	skal	være	på,	det	forventes	man	skal	stille	opp	og…	
Og	det	er	en	annen	form	for	pålagt	jobb.	Men	når	man	jobber	på	
sykehus	er	det	litt	en	annen	form	for	press.	Og	man	skal	bære	
pasientene	på	en	annen	måte.	

6:	 Ja,	men,	jeg	håper	dere	kan	bruke	det	til	noe	selv	om	det	ikke	er	helt.	
K:	 Ja	absolutt!	Tusen	takk	for	at	du	ville	hjelpe	og	bidra!	
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Vedlegg	7	
	
Mari:	Du	kan	jo	starte	med	å	presentere	hvem	du	er,	og	din	rolle	i	virksomheten	
Respondent:	Jeg	heter	xx,	og	jeg	starter	nytt	arbeid	på	mandag.	Så	jeg	vet	ikke	om	det	
skal	snakke	ut	i	fra	mitt	tidligere	arbeide	og	tidligere	erfaringer	jeg	forteller	om.		
Mari:	Ja,	men	det	er	helt	fint.		
Respondent:	Jeg	er	utdannet	Cand.Merc	og	har	arbeidet	med	kommunikasjon	de	siste	
årene,	og	har	senest	vært	i	xx	og	sittet	i	deres	kommunikasjonavdeling	
Mari:	Hvor	lenge	arbeidet	du	der?	
Respondent:	Det	ble	ca.	1	og	½	år.	Og	siden	det	har	jeg	vært	i	xx	som	ligger	i	Helsingør,	
og	i	xx	i	7	år.		
Mari:	Spennende.	Hva	var	dine	typiske	arbeidsoppgaver	da	du	arbeidet	i	din	forrige	
jobb?	
Respondent:	Det	var	sånn	helt	klassiske	kommunikasjonsoppgaver.	Det	var	alt	fra	
pressemeddelelser	til	å	skrive	historier	til	intra,	til	å	være	web	redaktør,	være	
kommunikasjonsrådgiver	og	rådgi	omkring	hvilke	valg	vi	skulle	gjøre	i	forhold	til	hva	vi	
skulle	si.	Videoer	også,	ble	en	stor	del	av	det	til	sist.	Videokommunikasjon.	Så	det	var	
sånn	hele	baletten	av	videoer,	intern,	ekstern,	sosiale	medier,	facebook,	instragram	en	
liten	smule	også.		
Mari:	Vil	du	si	at	dine	arbeidsoppgaver	var	utfordrende?		
Respondent:	Det	var	utfordrende	at	det	ikke	var	satt	en	mer	snever	jobb	beskrivelse.	
Fordi	det	kunne	være	vanskelig	å	nå	det	hele	når	man	ikke	har	uendelig	med	tid.	Men	
selve	oppgavene	var	ikke	så	sånn	så	vanskelige.	Det	var	slik	som	jeg	hadde	gjort	de	
andre	steder	jeg	har	vært	
Mari:	Samarbeidet	du	eller	var	du	avhengig	av	andre?	
Respondent:	Vi	var	fire	i	vårt	team	i	kommunikasjonsteamet.	Og	selvfølgelig	hadde	jeg	
snittflater	til	dem,	og	det	var	riktig	riktig	deilig,	slik	at	man	kunne	få	noe	sparring	på	
oppgaver,	eller	de	kunne	ta	over	hvis	jeg	ikke	nådde	alt.	Men	i	høyere	grad	så	hadde	vi	
ansvaret	for	vår	egne	oppgaver.	Vi	hadde	en	partner	funksjon	hvor	man	hadde	de	
forskjellige	avdelinger.	Jeg	hadde	blant	annet	sunnhet,	så	selvfølgelig	så	samarbeidet	vi	
jo	med	dem	men	det	var	meg	som	skulle	levere	til	dem.		
Mari:	Måtte	du	planlegge	arbeidet	ditt,	eller	var	det	noen	som	sa	hva	du	skulle	gjøre?	
Respondent:	Nei,	det	var	meg	selv.	Det	var	i	høy	grad	fraværende	ledelse,	og	det	har	jo	
sin	fordel	noen	ganger.	Det	gjør	jo	at	jeg	selv	kan	gjøre	det	jeg	synes	er	spennende	
oftenst.	Men	det	kan	også	være	vanskelig	fordi	man	er	usikker	på	om	man	gjør	det	
riktige,	og	gjore	de	riktige	oppgaver.	Så	nei,	det	var	ikke	noen	som	diktere	å	sa	var	du	
skulle	gjøre,	men	det	kom	jo	bestillingsoppgaver	noen	ganger	fordi	vi	er	jo	4500	
arbeidere	og	de	kunne	alle	sammen	bestille	oppgaver	hos	oss.	Selvfølgelig	så	kunne	man	
godt	si	nei,	men	ikke	særlig	ofte.	
Mari:	Ble	du	målt	på	input	eller	output?	Det	vil	si	blir	du	målt	på	innsatsen,	og	hvordan	
du	løser	oppgavene	eller	resultatet.	
Respondent:	Det	var	nok	i	høy	grad,	hva	sa	du	input?		
Mari:	Ja	
Respondent:	Fordi	hvor	jeg	arbeidet,	og	også	de	andre	steder	hvor	jeg	har	vært	har	de	
ikke	vært	særlig	resultatorientert.	Eller	jo	det	har	de,	men	vi	har	ikke	målt	på	det.	Det	
kan	man	kanskje	si	kan	være	en	feil,	i	de	organisasjoner	jeg	har	vært	i	at	man	har	
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evaluert.	Det	har	vært	mer	en	muntlig	evaluering	av	hvordan	oppgaven	gikk.	Så	det	er	
mer	input	vil	jeg	si	
Mari:	Hvordan	så	en	typisk	arbeidsdag	ut	for	deg.	Fra	du	kom	til	du	gikk	hjem	
Respondent:	Som	det	første	sjekker	jeg	alltid	min	mail.	Det	har	jeg	også	ofte	gjort	
hjemmefra,	men	allikevel	sjekket	opp	og	vi	hadde	også	postkasser	som	alle	kunne	sende	
til,	så	den	skulle	vi	også	tømme	og	se	om	det	var	noe	akutt.	Noen	ganger	var	det	noe	
akutt	som	lå	der	som	vi	skulle	ta	oss	av.	Ellers	hadde	jeg	laget	en	liten	plan	over	hva	jeg	
skulle	arbeide	med.	Og	noen	dager	var	målrettet	en	bestemt	oppgave,	men	det	var	stort	
sett	ikke	en	dag	som	var	lik,	fordi	det	kunne	endre	seg	hele	tiden	hva	det	nå	enn	var	man	
skulle	gjøre.		F.eks	var	det	hvis	jeg	hadde	facebook	den	uken	så	var	det	en	fast	rutine	at	
jeg	gikk	inn	å	så	hva	som	var	kommet	av	kommentarer	og	hvilke	oppslag	skal	vi	sette	
opp,	og	er	det	som	har	noen	innlegg	som	skal	på.		Så	det	avhang	mye	av	hvilken	uke	det	
var,	og	hva	som	var	kommet	inn.	Så	det	et	litt	svevende	svar,	men	det	var	svært	sjelden	
det	var	sånn	fast	”så	gjør	jeg	det,	så	gjør	jeg	det”.	Det	var	det	ikke.	Det	er	også	noe	av	det	
jeg	synes	er	det	hyggelige	med	mitt	arbeide.	Det	er	at	jeg	har	så	høy	grad	
selvbestemmelse	av	hva	det	er	jeg	gjør,	og	når	hvornår	jeg	gjør	det.		
Mari:	Kan	du	forsøke	å	beskrive	hvordan	du	opplevde	kulturen	i	virksomheten?		
Respondent:	Ja,	og	det	skal	være	ift	min	forrige	jobb?		
Mari:	Ja,	gjerne.		
Respondent:	Da	blir	jeg	litt	sånn..	Kommer	det	til	å	stå	noen	steder?	
Mari:	Nei,	det	ingenting	som	kommer	til	å	kunne	spores	tilbake	til	noe	som	helst.	Så	det	
vil	ikke	være	et	problem	
Respondent:	Okei.	Og	det	kan	heller	ikke	stå	hvilken	arbeidsplass	det	dreier	seg	om.	
Mari:	Nei,	absolutt	ikke.	Alt	er	anonymt	
Respondent:	Godt.	Fordi	nå	var	jeg	der	jo	heller	ikke	så	lenge,	og	det	er	det	jo	også	en	
grunn	til.	Jeg	syns	det	var	en	vanskelig	kultur	å	komme	inn	i	fordi	det	var	en	stor	
forskjell	å	komme	fra	en	maskulin	kultur	som	jeg	kom	fra,	til	å	komme	til	en	stor	sett	
kvinnedominerende	arbeidsplass.	Jeg	sier	ikke	at	det	er	det	eneste	som	gjør	det	men	det	
hadde	en	betydning	for	hvordan	tonen	var.	Jeg	var	mer	vant	til	at	man	var	sånn	litt	mer	
fri	i	tonen,	at	man	spøkte	med	hverandre	og	ler,	ja	du	vet,	sånn	litt	mer	harm	og	sjarm.		
Men	her	så	var	det	sånn	meget	pent	og	ordentlig	og	sikkert	en	masse	ting	som	foregikk	
uten	at	jeg	viste	det.	Så	var	det	meget	stille.	Så	det	var	litt	vanskelig	for	meg,	som	kom	fra	
et	kommunikasjon	kontor	hvor	det	ble	ropt	og	skreket.	Hvor	her,	hvor	man	satt	rundt	25	
stk.	sammen	i	rommet,	var	det	vilt	stille.	Det	var	vanskelig	å	finne	ut	for	meg	hva	som	
foregikk.	Og	det	var	også	noen	ledelsesmessige	utfordringer	som	gjorde	at	
arbeidsmiljøet	var	trykket.	Så	det	er	nok	ikke	en	arbeidsplass	hvor	jeg	skal	være	
akkurat.	
Mari:	Nå	beveger	vi	oss	litt	over	i	den	familiedelen.	Har	du	lyst	til	å	fortelle	litt	familieliv.		
Respondent:	Ja.	Jeg	er	gift,	og	har	vært	det	i	6	år.	Min	mann	har	en	gutt	fra	før,	på	11	½	år	
fra	et	tidligere	forhold.	Han	har	vi	sånn	6/8	deler.	Vi	har	ham	her	6	dager,	så	er	han	
hjemme	med	sin	mor	8	dager.	Og	vi	har	sammen	en	datter	på	3	år.	Vi	bor	i	et	hus	utenfor	
København.		
Mari:	Hva	gjør	du	når	du	ikke	er	på	arbeidet?	
Respondent:	Det	her	familieliv	fyller	riktig	mye.	Det	er	riktig	mange	praktiske	ting	å	
gjøre.	Så	det	med	å	ha	alenetid	og	fritidsinteresser	har	ikke	fylt	særlig	mye	de	siste	tre	
år.	Det	er	blitt	bedre	nå,	hun	er	over	3	år,	og	min	mann	og	jeg	kan	begynne	å	gjøre	litt,	da	
hun	klarer	å	gjøre	mer	selv	fordi	hun	kan	så	mye	mer	nå.	Men	også	fordi	minn	mann	var	
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leder	for	ca.	1	år	siden,	så	han	arbeidet	mye.	Han	tid	er	også	mye	på	hans	sønn	fordi	han	
skal	transportere	ham	frem	og	tilbake,	da	han	bor	i	København.	Så	jeg	har	vært	mye	
husmor	her	hjemme	når	jeg	ikke	var	på	arbeidet.	
Mari:	Kan	du	fortelle	om	en	helt	vanlig	dag	i	familien?	
Respondent:	Den	starter	nok	ved	at	vi	står	opp	klokken	6	eller	halv	7.	Også	går	vi	ned	å	
spiser	frokost	sammen,	alle	sammen.	Så	pleier	minn	man	og	hans	sønn	og	dra	av	sted	
sånn	kvart	på	7,	fordi	de	skal	rekke	inn	til	København.	Så	har	jeg	og	min	datter	en	times	
tid	før,	jeg	har	vært	fristillet	de	siste	par	måneder	så	jeg	har	hatt	litt	mer	tid.	Men	den	
typiske	dag	så	har	vi	en	times	tid	før	hun	skal	i	barnehagen.	Hvis	jeg	skulle	på	arbeidet,	
var	det	også	ofte	jeg	som	avleverte	henne	i	barnehagen	eller	vi	skiftet	ofte,	meg	og	min	
mann,	i	det	omfang	det	er	mulig.	Så	avleverte	jeg	henne	også	dro	jeg	på	arbeidet	og	kom	
hjem	igjen	halv	4.	Også	gjør	vi	noe	en	times	tid	sammen,	før	vi	skal	lage	mat	eller	noe.	Så	
skal	hun	i	seng	klokken	19.	Så	den	typiske	dag	er	å	få	avlevert	henne	og	komme	seg	på	
arbeidet,	skynde	seg	hjem	og	kanskje	handle	inn	på	veien	og	så	lave	noe	med	henne	en	
time,	før	det	skulle	lages	mat	og	spise	også	leke	litt	igjen,	før	det	var	legge	tid.	Så	er	
klokken	8-9	også	går	vi	i	seng.	Nei,	det	gjør	vi	ikke.	Men	så	har	vi	en	time	eller	noe,	det	vil	
være	sånn	typisk.	Eller	så	avhenger	det	jo	mye	av	om	våres	gutt	skal	til	speider	eller	om	
min	mann	skal	til	gitarundervisning	eller	om	jeg	skal	til	yoga.	For	da	er	det	jo	alle	mulige	
andre	ting	som	skal	koordineres.	Men	jeg	har	bodd	tett	på	mitt	arbeidet,	så	det	har	vært	
en	kjempefordel	at	jeg	kun	har	hatt	et	kvarter	hjemmefra.	Så	det	var	også	grunnen	til	at	
jeg	skiftet	arbeidet.	Fordi	så	var	lettere	å	få	alt	det	der	med	logistikk	til	å	henge	sammen.		
Mari:	Absolutt.	Nå	går	vi	litt	over	i	det	emnet	som	heter	grenseløshet.	Opplever	du	at	
arbeidet	alltid	er	tilgjengelig.	Og	på	hvilken	måte?	
Respondent:	Da	jeg	var	i	x	da	synes	jeg	ikke,	eller	følte	ikke,	at	jeg	alltid	var	på	arbeidet.	
Fordi	vi	var	fire,	og	det	var	ikke	ofte	at	det	krevdes	at	man	skulle	gjøre	noe	utenfor	
arbeidstid.	Men	selvfølgelig	er	det	tilgjengelig	i	det	omfang	at	hvis	jeg	tillot	at	det	skulle	
være	det,	så	var	det	der.	Jeg	kunne	ta	min	computer	opp	og	arbeide	om	aftenen	eller	jeg	
kunne	slå	på	min	telefon	og	arbeide.	Men	det	var	ikke	sånn	at	de	ringte	til	meg	utenfor	
arbeidstiden.	Det	var	meget	sjeldent.	Så	det	mest	meg	selv,	og	det	var	jeg	som	skulle	
styre	det	dersom	jeg	synes	jeg	var	for	langt	bak	og	skulle	arbeide	noe	mer.	
Mari:	Hadde	dere	fleksitid?	
Respondent:	Om	vi	hadde	flekstid?	Eller	hva	sier	du?			
Mari:	Ja	
Respondent:	Ja,	så	jeg	kunne	komme	å	gå	som	jeg	ville.		
Mari:	Tok	du	computeren	med	hjem?	
Respondent:	Ja,	det	gjorde	jeg	stort	sett	alltid.	Også	fordi	hvis	jeg	lå	litt	bakpå	med	
oppgaver	jeg	kunne,	det	var	sånn	i	snitt	37,5	timer	jeg	hadde,	men	noen	ganger	kunne	
jeg	arbeide	mer	hvis	det	var	tid	til	det,	men	det	var	flere	oppgaver	enn	jeg	kunne	nå,	det	
er	det	jo	alltid	så	jeg	hadde	ofte	computeren	med	hjem	slik	at	jeg	kunne	se	på	noe	om	
kvelden.	Fordi	jeg	ville	heller	hjem	å	hente	henne	tidlig	og	så	arbeide	om	kvelden.		
Mari:	Sjekket	du	mails	og	svarte	på	mails	utenom	arbeidstiden?		
Respondent:	Ja,	det	gjorde	jeg	ofte.	Ja,	det	syns	jeg	er	litt	dumt,	men	det	gjorde	jeg.	Det	
var	litt	sånn	lettere	å	komme	på	arbeide	å	vite	hva	jeg	kom	inn	til.	Noen	ganger	er	det	
også	nysgjerrighet	på	hva	som	har	skjedd.		
Mari:	Tenkte	du	ofte	på	arbeidet	utenom	arbeidstiden?	
Respondent:	Ja,	alltid.		
Mari:	Var	du	engasjert	i	det	du	gjorde	når	du	arbeidet	i	virksomheten?		
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Respondent:	Ja,	det	syns	jeg	at	jeg	var.	Jeg	investerte	mye	av	mine	følelser	i	det	også.	Jeg	
kunne	ikke	bare	betrakte	det	som	et	arbeid	på	den	måte.	Det	brydde	meg	om	å	gjøre	det	
ordentlig,	og	at	folk	hadde	det	godt.	Til	sist	fordi	det	var	noen	utfordringer	med	
arbeidsmiljø	og	ledelse,	så	gjorde	det	at	jeg	ble	mindre	motivert.	Fordi	jeg	ikke	helt	
synes	jeg	kunne	stå	på	mål	på	grunn	av	det	de	gjorde.	Så	det	betyr	mye	for	meg	at	jeg	
tror	på	prosjektet	og	så	mistet	jeg	noe	av	mitt	engasjement	de	siste	par	måneder.			
Mari:	Var	det	aksept	for	at	man	kunne	ta	familiehensyn,	for	eksempel	hvis	man	skulle	til	
tannlegen	med	barnene	eller	det	var	noe	som	foregikk	i	barnehagen	eller.	
Respondent:	Jaja,	det	gjorde	vi	bare.	Selvfølgelig	hvis	det	var	noe.	Som	oftest	kunne	vi	
bare	gjøre	det,	så	meddelte	vi	bare	til	vår	sjef	at	sånn	var	det,	men	ikke	alltid.	Noen	
ganger	gjorde	vi	det	bare	fordi	det	var	jo	flekstid,	og	så	lenge	vi	gjorde	våres	oppgaver	så	
kontrollerte	hun	oss	ikke.	På	ingen	måte	
Mari:	Hvilke	forventninger	var	det	til	at	du	skulle	yte	ekstra?		
Respondent:	Det	var	en	forventning	at	hvis	det	brenner	på,	så	yter	man	ekstra.	Så	hvis	
det	er	behov.	Det	er	jo	også	sånn	vi	får	overtidsbetalt.	Er	det	en	spissbelastning	så	
forventes	det	at	man	er	der.	Men	ellers	synes	jeg	det	hang	sammen	med	timene.	Noen	
ganger	var	det	mer	å	gjøre,	også	falt	det	litt	ned	også	forsvant	timene.		
Mari:	Dersom	du	er	syk	en	dag,	er	det	noen	som	gjør	jobben	din	mens	du	er	borte?	En	
vikar	eller?	
Respondent:	Nei,	det	er	aldri	vikar.	Det	var	en	fordel	her	i	virksomheten	hvor	jeg	var,	at	
vi	var	fire	i	teamet.	Så	hvis	det	var	noen	oppgaver	som	skulle	gjøres,	så	kunne	jeg	gi	dem	
videre	til	en	av	de	andre.	Så	det	var	deilig.		Så	jeg	pleide	å	skrive	en	mail,	hvor	jeg	skrev	
at	det	er	disse	ting	jeg	har	i	min	kalender,	og	si:		Sofie,	vil	du	gjøre	det.	Lasse	vil	du	gjøre	
det.	Så	gjorde	de	andre	det.	Det	var	mye	bedre	her	enn	de	andre	steder	jeg	har	vært,	for	
der	har	vi	ikke	vært	særlig	mange.	Og	det	er	jo	et	kjempepress	når	man	er	syk	eller	skal	
på	feire,	at	det	ikke	er	noen	til	å	overta.	Men	her	var	det,	og	det	var	en	kjempefordel.	
Mari:	Hva	betyr	jobben	for	deg?		
Respondent:	Jeg	kan	godt	like	å	gå	på	arbeidet.	Jeg	kan	godt	like	å	løse	oppgaver,	men	
det	har	fått	mindre	og	mindre	betydning	for	meg.	En	jobb	er	noe	jeg	har	for	å	ha	et	liv	
ved	siden	av.	En	jobb	er	noe	jeg	har	for	å	tjene	penger	og	være	sammen	med	min	familie.	
Det	er	vertfall	ikke	det	som	definerer	meg	som	menneske.	Men	jeg	vil	gjerne	ha	en	jobb	
som	gir	mening,	fordi	når	jeg	skal	være	der	så	mange	timer	så	vil	jeg	bruke	det	på	noe	
som	skaper	nytte	og	verdi.		
Mari:	Hvordan	synes	du	det	er	å	kombinere	familie	og	arbeid?	
Respondent:	Det	er	vanskelig.	Det	synes	jeg	det	er.	Fordi	selv	om	jeg	har	hatt	riktig	gode	
betingelser	på	arbeidet.	Også	fordi	jeg	bor	rett	ved	siden	av,	og	min	mann	og	jeg	er	
demokratiske	i	og	dele	oppgaver.	Men	det	er	jo	vanskelig	fordi	følelsene	kommer	jo	med	
disse	barn.	Det	er	der	hvor	presset	på	en	måte	oppstår,	det	er	når	mine	egne	tanker	
kommer	om	at	er	det	okey	at	de	er	så	lenge	på	institusjon	for	eksempel.	Jeg	kan	gjerne	
ha	min	tvil	om	at	den	måte	vi	har	innrettet	vår	tilværelse	på	er	det	den	riktige?		
Det	er	noe	jeg	slettes	ikke	tenke	før	jeg	ble	mor.	Jeg	tenkte	jo	at	de	bare	at	de	kan	jo	bare	
gå	i	barnehagen	eller	voggestue	slik	som	alle	andre.	Det	er	blitt	lettere	fordi	hun	er	blitt	
eldre	nå,	men	spesielt	da	hun	skulle	i	voggestue	så	tenkte	jeg	”hva	er	det	for	noe	vi	gjør”.	
Vi	sender	en	1	år	gammel	baby	vekk	i	8	timer	sammen	med	fremmede	mennesker.		
Mari:	Opplever	du	at	familielivet	virker	inn	på	arbeidet	og	omvendt?	
Respondent:	Om	familielivet	innvirker	på	arbeidet?	
Mari:	Ja	
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Respondent:	Ja,	det	gjør	det	helt	sikkert.	Fordi	det	er	jo	det	som	kommer	først.	Jeg	
planlegger	jo	alt	rundt	min	familie.	Alt	skal	jo	planlegges.	Er	det	noe	ekstraordinært	på	
arbeidet	så	skal	det	jo	planlegges	med	familielivet.	Og	er	det	noe	ekstraordinært	i	
familien	så	skal	det	jo	planlegges	med	arbeidet.	Jeg	synes	selv,	at	etter	jeg	ble	mor	så	har	
jeg	blitt	mester	i	logistikk.	Fordi	det	hele	tiden	skal	sjekkes	kalendere	og	hvor	skal	den	
ene	noe,	og	den	andre	noe,	hva	passer	det	sammen	med	oppgaver.	Og	det	går	jo	begge	
veier.	Er	det	noe	på	arbeidet	så	skal	det	jo	passe	sammen	med	familien	her	hjemme.		
Mari:	Hvordan	er	balansen	mellom	arbeid	og	familie	
Respondent:	Som	sagt,	synes	jeg	det	i	xx,	men	også	i	xx	hvor	jeg	var	før,	at	det	var	fint	
forstått	på	den	måte	at	jeg	hadde	to	arbeidsgivere	som	hadde	stor	forståelse	for	det	å	ha	
barn.	Men	det	er	mer	min	egen	tvil	som	sier	noe	omkring	det	med	balanse.	Det	er	det	
som	er	litt	sykdommen.	Hvis	man	ser	på	en	37	timers	arbeidsuke,	så	passet	det	fint	
sammen.	Men	jeg	synes	det	er	vanskelig	å	balansere	det	med	en	masse	oppgaver	også	
aldri	ha	tid	nok.	Selv	om	man	har	en	arbeidsgiver	som	sier		”det	finner	du	bare	ut	av”.		
Men	det	er	jo	ikke	sånn	arbeid	hvor	jeg	har	hvor	man	blir	holdt	etter	timer.	Man	skal	selv	
inn	å	vurdere	når	nok	er	nok,	og	det	kan	være	vanskelig.		Man	kan	gjerne	tenkes	seg	å	
gjøre	noe	mer	noen	ganger.	Både	hjemme	og	på	arbeidet	
Mari:	Hva	ville	en	ideell	arbeidssituasjon	vært	for	deg	for	å	kunne	balansere	familie	og	
arbeid	
Respondent:	Jeg	kunne	godt	tenke	meg	å	ha	en	korte	arbeidsuke.	Slik	som	mange	andre	
sikkert,	en	arbeidsdag	fra	9-14.	En	25	timers	uke,	for	da	skal	barnene	ikke	være	i	all	for	
lang	tid	på	institusjon	og	man	ikke	skal	skynde	seg	hele	tiden.		Det	er	jo	også	ofte	lang	
transport	til	arbeide	noen	plasser,	nå	på	mitt	nye	jobb	skal	jeg	ha	en	time	hver	vei.	Så	da	
blir	det	mange	timer.	Så	for	meg	er	det	noe	med	tid.		
Mari:	på	hvilke	måte	skiller	du	mellom	din	rolle	og	være	mor	og	din	rolle	i	arbeidslivet?	
Respondent:	om	jeg	hva,	unnskyld.	
Mari:	på	hvilke	måte	skiller	du	mellom	din	rolle	og	være	mor	og	din	rolle	i	arbeidslivet?	
Respondent:	Hvordan	jeg	gjør	det	på	arbeidet	eller?	Jeg	tenker,	det	blir	litt	et	sånn	
svevende	svar,	men	det	å	være	mor	er	jo	noe	jeg	alltid	er,	selv	om	jeg	er	på	arbeidet.	Men	
når	jeg	er	på	arbeidet	så	skal	jeg	jo	være	profesjonell.	Jeg	synes	godt	jeg	kan	legge	det	
vekk,	men	ikke	alltid.	Har	vi	hatt	en	stor	konflikt	hjemme	eller	hvis	hun	er	syk,	så	er	det	
jo	noe	jeg	bærer	med	meg	og	omvendt,	hvis	det	er	noe	på	arbeidet	så	bærer	jeg	det	jo	
også	med	meg	hjem.	Så	det	er	jo	ikke	sånn	at	det	er	skille	mellom	det	ene	og	det	andre.		
Mari:	Da	har	vi	egentlig	vært	gjennom	alle	spørsmålene	vi	hadde.	
Karoline:	Du	sa	at	dere	hadde	fleksitid	der	hvor	du	arbeidet.	På	hvilken	måte	benyttet	du	
deg	av	denne	fleksitiden?	
Respondent:	Det	har	jeg	utnyttet	ved	at	jeg	aldri	på	noe	sinne	har	kommet	på	et	bestemt	
tidspunkt.	Altså,	så	om	morgen	hvis	det	tar	lenger	tid	å	avlevere	så	er	det	okey.	Så	jeg	
kan	komme	klokken	7,	da	min	mann	og	jeg	deler	på	å	avlevere	og	hente.		
Karoline:	Så	du	brukte	den	muligheten	mye?	
Respondent:	Ja,	så	kan	jeg	møte	klokken	7	den	dag	hvor	han	avlever,	så	kan	jeg	gå	
klokken	14.	Eller	omvendt	så	kan	jeg	møte	klokken	9,	når	det	er	jeg	som	avleverer,	og	gå	
klokken	16.30	eller	når	det	er.	Så	det	var	riktig	riktig	deilig	at	jeg	ikke	hele	tiden	skal	se	
på	klokken.		Så	kan	vi	bedre	planlegge	omkring	våre	barn.	Så	det	utnyttet	jeg	godt.	Jeg	
kunne	også	utnytte	det	hvis	de	skal	til	tannlegen	eller	noe.	Så	flekset	jeg	bare	ut	de	timer.	
Så	det	var	mye:	”Frihet	under	ansvar”.	Løste	vi	våre	oppgaver	så	var	det	ikke	noen	som	
kontrollerte	noe.		
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Karoline:	Så	du	vil	si	at	det	er	en	fordel?	
Respondent:	Ja	endelig!		
Karoline:	Og	i	forhold	til	denne	balansen,	noe	som	du	kunne	bruke	som	et	verktøy		
Respondent:	Ja,	helt	sikkert.	Noe	som	du	sier	gir	fleksibilitet	i	hverdagen,	så	jeg	kan	ikke	
forestille	meg	å	ha	et	arbeidsliv	uten	det.	Jeg	har	heller	ikke	prøvd	annet.	Jeg	har	alltid	
bare	kunne	planlegge	min	arbeidstid.	Selvfølgelig	har	jeg	spurt	min	sjef,	men	de	sier	
alltid	at	det	finner	du	selv	utav.	Og	det	gir	jo	noe	ro	i	forhold	til	familielivet,	og	få	det	til	å	
henge	sammen.	
Men	nå	skal	jeg	starte	på	arbeid	hvor	det	ikke	er	fleksitid,	så	det	er	jeg	jo	spent	på	
hvordan	det	blir		
Karoline:	Ja,	det	blir	spennende	å	se	om	det	har	noen	innvirkning.		
Respondent:	De	sier	vertfall	at	det	er	noe	man	selv	finner	ut	av,	men	det	er	ikke	noe	sted	
hvor	vi	registrer	det.	Det	kan	være	at	det	kun	er	den	eneste	forskjell,	og	det	håper	jeg.		
Karoline:	Det	er	deilig	å	ha	den	muligheten.		
Respondent:	Ja,	jeg	kan	ikke	forestille	meg	å	ikke	ha	det.		
Mari	og	Karoline.	Da	har	vi	ikke	mer,	med	mindre	du	har	noe	du	vil	legge	til?	
Respondent:	Jeg	har	faktisk	en	ting.	Det	er	riktig	godt	å	ha	noe	”bagland”	til	å	hjelpe.	Det	
er	også	vikitg	å	si	i	forhold	til	å	balansere	og	ha	familie	som	kan	hjelpe	når	det	brenner	
på.	Det	har	også	stor	betydning	for	worklife	balanse,	at	det	kan	være	en	farmor	som	kan	
passe	barnene.	Pluss	å	ha	en	partner	som	tar	sin	del	av	det.	Ellers	ville	det	nok	ha	vært	
noe	helt	annet.		
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Vedlegg	8	
	
M:	 Vi	kan	bare	gå	i	gang.	Det	vi	holder	på	å	skrive	om	er	egentlig	hvordan	

yrkesaktive	foreldre	balanserer	familie-	og	arbeidsliv.	Så	vi	vil	ta	opp	
intervjuet,	og	slette	det	så	fort	vi	har	fått	transkribert	det.	Du	kan	jo	
bare	starte	med	å	fortelle	om	din	rolle	i	virksomheten?	

8:	 Ja,	jeg	er	leder	for	det	som	heter	«personal,	logistikk»	her	i	
Virksomheten.	Den	gruppen	jeg	er	ansvarlig	for	er	ansvarlig	for	å	sende	
personell	ut	offshore	i	tillegg	til	det	har	jeg	ansvar	for	de	som	behandler	
reiseregninger	og	behandler	timelister	for	hele	bedriften.	Per	nå	er	
gruppen	min	20	personer,	og	av	de	er	det	2	på	time,	2	på	
reiseregninger,	2	som	er	med	å	bestille	reiser,	og	då	er	de	resterende	
personalkoordinatorer.	Vi	har	personell	på	flere	installasjoner	i	
Nordsjøen,	og	vi	har	personell	som	går	på	det	som	vi	kaller	for	
oljeserviceavtalen.	Og	vi	har	folk	som	reiser	ut	langs	hele	den	norske	
kysten	og	av	og	til	utlandet.	Min	rolle	er	vel	egentlig	å	koordinere	
personalkoordinatorer,	hvis	man	kan	si	det	sånn,	og	sørge	for	at	vi	er	
oppdatert	på	det	som	går	på	avtaleverk	og	ja	det	vi	kan	gjøre	og	ikke	
kan	gjøre.	Retningslinjer	når	det	gjelder	bedriften,	restriksjoner	på	
reiser,	bruk	av	hotell	og	avtaler	og	sånne	ting.	I	korte	trekk.	

M:	 Hva	er	din	stillingsprosent?	
8:	 Akkurat	jobber	jeg	faktisk	80%.	
M:	 Hvor	lenge	har	du	jobbet	i	Virksomheten?	
8:	 Ja,	jeg	har	jo	vært	her	i	flere	omganger,	men	siste	gangen	jeg	begynte	så	

begynte	jeg	i	august	2009.	
M:	 Ja,	nesten	10	år.	
8:	 Ja,	før	den	tid	så	hadde	jeg	jo	vært	i	et	selskap	som	var	en	del	av	der	jeg	

arbeider	nå	så	de	er	solgt	ut.	Så	vi	har	jo	hatt	mange	prosesser,	sånn	ja	
virksomhet	som	jeg	er	i.	

M:	 Hva	er	dine	typiske	arbeidsoppgaver?	
8:	 Rådgi	personalkoordinatorene,	følge	de	opp,	delta	i	møtevirksomhet,	

som	gjerne	går	på	avtaleverk.	Utfordringer	for	gruppen,	nye	oppgaver,	
prosjekter,	det	som	går	på	reiser,	reisebyrå,	avtaler	med	hoteller	og	de	
tingene.	Jeg	bruker	veldig	mye	tid	på	å	være	leder	for	en	gruppe,	altså	at	
jeg	har	mange	samtaler	i	løpet	av	dagen,	det	er	det	mye	av.	At	folk	
kommer	innom	med	problemstillinger,	diskutere.	Så	mye	av	min	dag	
går	nok	på	det.	

M:	 Ja.	Vil	du	si	at	arbeidsoppgavene	dine	er	utfordrende?	
8:	 Ja	
M:	 Kan	du	utdype	det	litt	mer?	
8:	 De	er	utfordrende	på	det	som	har	med	mennesker	å	gjøre.	Og	vi	har	

mange	forskjellige	situasjoner	og	nå	har	vi	vel	en	7-800	offshore	
ansatte,	og	du	opplever	jo	mange	problemstillinger	og	utfordringer.	Og	
vi	merker	jo	som	bedrift,	at	markedet	har	endret	seg.	Tidligere	var	det	
vel	tradisjonelt	sett,	nå	en	person	reiste	ut	offshore	så	var	han	offshore	i	
14	dager,	så	kom	han	hjem,	så	var	det	sannsynligvis	en	annen	som	
avløste.	Nå	er	det	mye	mer	kortere	turer,	mye	mer	ad	hoc,	mye	mer	
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riksing	så	vi	sier,	av-på	for	disse	offshore	ansatte.	Det	kan	jo	skape	
utfordringer,	både	logistikkmessig,	men	også	for	den	enkelte	som	har	
en	del	reiser.	

M:	 Samarbeider	du	med	andre?	
8:	 Ja,	jeg	har	mye	samarbeid	egentlig	med	HR	leder	og	så	har	vi	en	egen	

person	som	sitter	her	med	det	som	går	på	avtaleverk	og	faktisk	også	
fagforening,	vi	har	tett	og	godt	samarbeid	med	fagforeningen	for	å	løse	
eventuelt	utfordringer	som	kommer.	Så	det	er	de	jeg	samarbeider	mest	
med,	men	jeg	prøver	og	hvis	det	er	større	ting,	at	jeg	tar	det	opp	med	
det	som	er	leder	for	disse	forskjellige	operasjonene	som	vi	har.	Men	
mest	har	jeg	nok	med	HR	og	gjøre,	i	og	med	at	vi	har	mennesker	og	det	
kan	være	utfordringer	som	gjør	at	de	blir	også	involvert.	

M:	 Føler	du	at	må	lede	deg	selv	i	arbeidsoppgavene	du	gjør?	At	du	på	en	
måte	må	planlegge	dagen	din	selv,	eller	er	det	noen	som	sier	at	dette	
skal	du	gjøre	i	dag?	

8:	 Nei,	jeg	planlegger	dagen	min	selv.	Jeg	er	jo	en	mellomleder,	så	jeg	er	jo	
en	leder	uten	kanskje	alt	for	mye	makt.	Så	jeg	er	jo	på	det	planet	at	jeg	
faktisk	må	forholde	meg	til	en	del	retningslinjer	gitt	av	bedriften,	men	
selve	arbeidsdagen	styrer	jeg	helt	selv.	

M:	 Vil	du	si	at	du	blir	målt	på	input	eller	på	output?	Det	vil	si	blir	du	målt	
på	innsatsen	eller	hvordan	du	løser	oppgavene	eller	resultatet?	

8:	 Vil	faktisk	si	at	det	vil	nok	være	en	kombinasjon	av	alle	de	tingene	rett	
og	slett.	Ja.	For	vi	skal	løse	oppgavene	vi	skal	levere	og	vi	skal	handle	ut	
i	fra	det	som	blir	gitt	oss,	så	det	blir	jo	en	kombinasjon	av	alle	de	
tingene.	

M:	 Ja.	Kan	du	prøve	å	forklare	hvordan	en	arbeidsdag	ser	ut	for	deg?	Fra	du	
møter	inn	på	kontoret	og	til	du	går	hjem.	

8:	 Nesten	litt	vanskelig.	Begynner	i	hvert	fall	dagen	med	en	kopp	kaffe,	det	
sikrer	meg	alltid	og	kommunikasjonen	går	jo	selvfølgelig	på	mail	og	det	
er	alltid	etter	hvordan	man	sluttet	dagen	dagen	før	når	du	gikk	hjem.	
Akkurat	nå	har	jeg	sykdom	og	fravær	i	min	avdeling,	så	nå	prøver	jeg	å	
løse	hvordan	vi	kan	hjelpe	hverandre.	Hvem	har	kapasitet,	hvem	har	
ikke	kapasitet,	samtidig	som	vi	har	en	gruppe	med	offshoreansatte	som	
vi	er	litt	usikre	på	hvordan	vi	skal	gjøre	med	dem.	Jeg	har	på	en	måte	
sendt	noen	mailer	for	å	spør	om	hvordan	vi	skal	gjøre	med	dem,	hvor	vi	
lander	med	de.	Så	har	jeg	litt	møtevirksomhet,	litt	rapporter	som	jeg	
lager	og	jeg	vet	også	at	det	ligger	noen	mailer	og	venter	på	svar.	
Samtidig	så	vet	jeg	at	folk	står	i	kø	utenfor	døren	min	for	å	komme	inn	
og	det	vet	jeg	det	gjør	etterpå	nå.	Så	nå	skal	jeg,	etter	jeg	er	ferdig	her,	
skal	jeg	hjelpe	til	for	å	dekke	for	hun	som	ikke	er	tilstede	på	jobb,	pluss	
jeg	vet	det	er	noen	som	ønsker	å	diskutere	noen	problemstillinger	med	
meg,	og	senere	i	dag	skal	jeg	sende	fra	meg	noen	rapporter	som	jeg	vet	
skal	gå	videre	til	ledelsen.	Så	jeg	begynner	jo	å	lese	mailer	og	det	er	det	
som	holder	oss	oppdatert	hele	dagen	og	så	tar	jeg	oppgavene	der	i	fra	
og	så	har	jeg	en	del	ting	som	jeg	vet	ligger,	som	jeg	må	gripe	fatt	i.	Det	er	
ikke	alt	selvfølgelig	som	haster	like	mye,	så	nå,	i	hvert	fall	sånn	så	i	dag	
så	prioriterer	jeg	å	hjelpe	gruppen,	for	vår	første	pri	er	jo	å	få	personell	
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ut	off	shore.	Det	er	jo	det	som	lager	inntekten	til	bedriften.	Det	vet	du	
om.	

M:	 Det	vet	jeg	om.	Det	er	ikke	alltid	like	lett	det	heller.		
8:	 Det	er	ikke	det.	
M:	 Kan	du	forsøke	å	beskrive	kulturen	i	virksomheten?	Eller	hvordan	du	

opplever	den	egentlig	
8:	 Nå	har	jeg	jo	jobbet	i	det	som	er	den	amerikanske	kulturen	i	mange	år,	

men	jeg	har	også	jobbet	i	kultur	hvor	det	er	hovedkontor	i	for	eksempel	
UK	og	vi	merker	det	at	vi	er	en	organisasjon	som	blir	styrt	av	en	
amerikansk	kultur.	Vi	er	en	internasjonal	bedrift,	så	våre	utfordringer	
når	det	gjelder	kulturen,	er	å	faktisk	la	de	utlendingene	som	kommer	
inn	til	oss,	hvis	man	kan	si	det,	skjønner	den	norske	kulturen.	Jeg	tenker	
i	den	norske	kulturen	er	det	nesten	ikke	hierarki,	mens	i	andre	
virksomheter	bare	i	denne	for	eksempel	om	det	er	UK	eller	Europa	og	
ikke	minst	i	statene	så	er	det	jo	veldig	hierarki.	Vi	har	utrolig	stort	fokus	
på	det	som	går	på	avtaleverk,	hva	du	kan	og	hva	du	ikke	kan.	Og	vi	har	
nok	utfordringer	kulturmessig	på	det	området.	Og	vi	har	nok	også	
kulturmessige	utfordringer	når	det	gjelder	mangle	forskjellige	
nasjonaliteter.	Og	det	er	ikke	alltid	like	lett.	En	enkel	ting	kan	være	hva	
folk	heter,	er	det	fornavn	er	det	etternavn.	Vi	har	opplevd	at	i	noen	land	
har	de	bare	et	navn,	så	det	blir	litt	sånn,	det	preger	nok	oss	i	det	daglige	
at	vi	er	et	internasjonalt	selskap.	På	mange	ting,	både	småting	og	store	
ting,	og	en	ledelse	som	kanskje	ikke	overhode	er	vandt	til	det	norske	
regelverket	og	at	vi	rett	og	slett	nesten	ikke	har	hierarki.	Tror	mange	i	
Norge	praktiserer	frihet	under	ansvar	i	norske	bedrifter	og	
virksomheter,	og	det	er	nok	veldig,	veldig	typisk	norsk	altså.	Var	det	
svar	på	det	dere	tenkte	på?	

M:	 Ja,	det	var	det.	Nå	beveger	vi	oss	litt	over	i	den	familiedelen.	Så	hvis	du	
vil	fortelle	litt	om	ditt	familieliv,	sivilstatus,	barn,	går	i	de	i	barnehage,	
skole?	

8:	 Jeg	er	gift.	Faktisk	med	en	mann	fra	Tyskland,	så	vi	får	jo	litt	fra	den	
siden	også	av	og	til.	Han	jobber	også	i	olje	service	selskap.	Vi	har	to	
barn,	to	gutter,	som	nå	er	11	og	14.	Vi	har	på	en	måte	jobbet	i	denne	
bransjen	hele	tiden	begge	to,	har	strukturert	oss	på	den	måten	at	jeg	er	
den	som	begynner	tidlig	og	han	har	den	som	får	ungene	ut.	Det	har	vi	
gjort	fra	barnehage	alder.	Jeg	har	jobbet	7-15	og	han	8-16,	og	det	er	rett	
og	slett	hjemmelogistikken	som	gjør	at	vi	har	gjort	det	på	den	måten.	Så	
da	går	jeg	ut	dørene	før	familien	har	stått	opp,	og	han,	akkurat	nå	har	
han	hatt	en	sykemelding,	han	ødela	kneet	så	han	har	slitt	med	det,	så	da	
har	han	vært	hjemme	i	hvert	fall	til	de	har	komt	seg	ut	dørene,	det	har	
vært	veldig	trygt	og	godt	for	han	som	nettopp	ble	11.	Da	er	det	sånn	at	
på	hjemmefronten,	er	det	to	aktive	gutter	med	fotball	og	med	egentlig	
engasjert	i	fotball	og	jeg	i	FAU	og	de	tingene	der.	Så	vi	har	jo	litt	
aktiviteter	på	ettermiddagen.	Vi	skal	følge	opp	unger	med	lekser	og	
skole	og	de	tingene.	Han	pappen	i	huset	er	med	på	fotballaget	til	begge	
guttene.	Da	er	det	gjerne	meg	som	tar	logistikken	hjemme	med	å	sørge	
for	mat	i	huset	og	ikke	minst	klær	til	treningene	og	tingene	de	skal	på.	
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Vi	prøver	alltid	å	ha	samlet	middag,	men	det	kommer	jo	litt	an	på	
treninger	og	aktiviteter,	men	det	er	noe	vi	prioriterer.	Og	i	helger	er	det	
alltid	frokost	sammen	og	måltidene	i	helgene.	Om	det	er	snakk	om	å	
jobbe	overtid,	så	passer	vi	på	at	vi	i	hvert	fall	ikke	gjør	det	samtidig,	hvis	
det	har	vært	behov	for	det,	for	vi	har	jo	unger	som	vi	skal	følge	opp.	Når	
det	var	barnehage	så	var	det	jo	alltid	å	nå	den	tiden	til	de	stengte,	og	
SFO	og	de	tingene.	De	største	utfordringene	for	familiesituasjonen	har	
jo	vært	når	de	gikk	på	skole	og	det	var	sommerferie	og	du	ikke	har	pass	
til	de	og	det	ikke	passer	med	ferie	for	den	ene	og	den	andre,	de	er	små	
og	de	kan	ikke	være	alene	og	finne	aktiviteter	til	de.	Det	er	jo	gjerne	det	
som	egentlig	er	utfordringen.	Nå	vokser	de	jo	til	og	klarer	seg	mer	alene.	
Så	da	er	det	litt	lettere.	Ja	det	er	sånn	i	grove	trekk,	sånn	som	vi	har	det	
hvertfall.	

M:	 Hva	gjør	du	når	du	ikke	er	på	jobb?	
8:	 Da	er	jeg	mor.	Mor	og	går	på	FAU-møte,	eller	så	går	jeg	på	fotballkamp,	

eller	så	prøver	jeg	å	gå	litt	turer	selv.	Jeg	ser	at	det	gjerne	er	moren	som	
blir	nedprioritert	på	mine	aktiviteter.	Men	som	sagt	vi	følger	opp	
ungene	veldig	og	vi	går	og	ser	på	en	treninger	eller	prøver	å	få	med	oss	
det	som	er	av	kamper	eller	deler	opp	kampene.	Og	nå	er	det	sånn	at	de	
faktisk	spiller	kamper	til	og	med	når	det	er	vinterferie.	Så	det	er	
egentlig	aktivitet	hele	tiden.	Jeg	var	syk	i	2016,	da	hadde	jeg	brystkreft,	
og	det	gjør	at	energinivået	har	vært	litt	labert.	Så	jeg	er	sånn	som	legger	
meg	ganske	tidlig.	Fordi	at	jeg	legger	meg	tidlig	men	står	opp	ti	på	seks	
hver	morgen	også.	Så	det	henger	litt	sammen.	Men,	vi	prioriterer	faktisk	
unger,	vi	prioriterer	familie	og	prøver	å	komme	oss	ut	på	turer	i	helgene	
for	å	gjør	noe	sammen	med	familien.	Selv	om	fortnite	noen	ganger	
vinner,	så	prøver	vi	hvertfall.	

M:	 Kan	du	fortelle	om	en	helt	vanlig	dag	i	familien?	Fra	dere	står	opp	eller	
og	til	dere	legger	dere?	

8:	 Ja,	da	står	jeg	opp	ti	på	seks,	jeg	bruker	stort	sett	en	halvtime	hjemme.	
Så	kjører	jeg	på	jobb	og	er	på	jobb	til	syv.	Pappen	og	guttene	står	opp	
noe	over	syv.	Han	eldste	står	opp	selv	og	ordner	opp	selv	på	badet,	går	
og	spiser	frokost	før	pappen	står	opp,	og	minste	står	opp.	Alle	de	tre	
spiser	frokost	hjemme,	litt	på	forskjellige	tidspunkt.	Eldste	sykler	til	
ungdomsskole,	yngste	går	på	barneskolen	og	faren	på	jobb.	Så	kommer	
de	hjem,	han	eldste	er	flink	til,	hvis	han	har	lekser	selv	om	jeg	har	
inntrykk	av	at	ingen	har	lekser	lenger,	så	gjør	han	det	hjemme	selv.	Han	
minste,	han	gjør	stort	sett	lekser	med	faren,	når	han	kommer	hjem.	De	
bruker	jo	«komboks»,	så	de	har	jo	alt	elektronisk	de	også	når	det	gjelder	
lekser	og	skolearbeid.	Så	kommer	jeg	hjem,	og	på	vei	hjem	så	handler	
jeg	gjerne	hvis	jeg	ikke	har	klart	å	tenke	middag,	så	kjører	jeg	innom	en	
butikk	og	handler	og	har	gjerne	med	meg	et	brød	og	melk	hjem.	Så	er	
det	jeg	som	lager	middag	og	de	som	gjør	lekser.	Og	så	er	det	å	få	middag	
i	alle	sammen	og	så	deler	vi	på	å	rydde,	meg	og	mannen.	Hvis	ikke	han	
skal	avgårde	kåre	med	noe	fotballgreier.	Så	er	det	trening	og	eventuelt	
kamp	for	begge	to,	så	vi	har	stort	sett	fotball	hver	dag.	Min	mann	han	
klarer	å	gå	å	svømme	en	dag	i	uken,	det	er	det	ikke	alltid	jeg	får	det	til,	
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men	jeg	har	gjerne	en	dag	i	uken	jeg	også	prioriterer	en	eller	annen	
aktivitet.	Når	alle	da	er	av	gårde	og	jeg	setter	meg	ned	og	ser	litt	nyheter	
og	så	kommer	de	hjem,	så	er	det	kveldsmat	og	så	er	det	å	snakke	litt	
med	ungene.	Så	smører	jeg	matpakke	til	guttene	som	står	klar	i	
kjøleskapet,	som	de	tar	med	seg	når	de	går	på	skole	om	morgenen.	Så	er	
vi	i	seng	mellom	halv	ti	og	ti	en	gang,	meg	og	guttene	og	faren	er	da	noe	
senere.	

M:	 Nå	beveger	vi	oss	litt	over	i	temaet	som	heter	grenseløshet.	Opplever	du	
at	arbeidet	alltid	er	tilgjengelig	for	deg?	Og	på	hvilken	måte?	

8:	 Om	arbeidet	alltid	er	tilgjengelig	for	meg?	Hva	mener	du?	
M:	 Ja,	da	er	det	mer,	i	dag	har	vi	ofte	mail	på	telefonen,	at	du	har	bærbar	pc,	

at	du	har	muligheten	til	å	jobbe	hele	tiden.	
8:	 Mhm.	Jeg	har	det	men	jeg	gjør	det	ikke.	Rett	og	slett.	Jeg	har	for	så	vidt	

valgt	og	ikke	ha	mail	på	telefonen.	Det	er	restriksjon	i	virksomheten,	at	
hvis	du	skal	ha	mail	på	telefon	så	skal	du	ha	en	virksomhetstelefon.	Det	
har	ikke	jeg.	Det	hender	fordi,	etter	jeg	var	syk,	og	jobber	80%,	med	fri	
om	fredagen,	hvis	jeg	vet	det	er	mye	aktivitet	så	tar	jeg	laptopen	med	
meg	så	gjør	jeg	litt	da	på	fredagen	hvis	det	skal	være	behov.	Jeg	har	
beredskapvakt	hver	syvende	uke,	hvor	jeg	er	tilgjengelig	24/7,	da	har	
jeg	alltid	laptopen	med	meg.	Med	det	betyr	ikke	at	jeg	skal	gjøre	noe,	
men	det	er	greit	å	ha	hvis	det	skal	være	noe	og	det	er	en	sånn	type	vakt	
man	ikke	har	lyst	til	at	det	skal	skje	noe	fordi	da	vet	du	at	det	kan	være	
en	beredskapssituasjon	som	vi	egentlig	ikke	ønsker.	Men	da	har	jeg	
alltid	laptopen	med,	og	er	det	noe	jeg	vet	står	på,	så	tar	jeg	den	med	meg	
hjem.	Men	det	er	ikke	noe	sånn,	jeg	gjør	det	ikke	hver	dag.	Jeg	kan	heller	
komme	litt	tidligere	og	sitte	litt	lenger	for	å	gjør	ferdig.	Fordi	jeg	vet	at	
ettermiddagen	egentlig	går	i	ett	den	også,	så	da	gjør	jeg	det	ikke.	

M:	 Har	dere	flexi-tid?	
8:	 Ja.	Vi	har	kjernetid	mellom	9	og	15,	og	så	kan	folk	flekse	mellom	7	og	9	

og	15	og	17.	
M:	 Benytter	du	deg	av	denne	fleksitiden?	
8:	 Ja.	Jeg	begynner	7.	I	og	med	at	jeg	er	leder	så	har	jeg	jo	overtid	inkludert	

i	lønn,	så	jeg	styrer	jo	litt	min	egen	hverdag	sånn	sett.	Men	jeg	er	der,	jeg	
benytter	meg	av	å	begynne	7.	Og	det	ser	jeg	at	det	er	en	del	som	gjør.	

M:	 Sjekker	du	mail	utenom	arbeidstiden?	
8:	 Det	hender	ja.	Jeg	gjør	det	av	og	til.	Men	ikke	hver	dag.	
M:	 Er	det	fordi	da	er	det	noe	du	går	litt	å	venter	på?	Eller	er	det	frivillig	

eller?	
8:	 Da	er	det	gjerne	fordi	jeg	går	å	venter	på	noe	eller	ja	får	beskjed	om	jeg	

kan	gjøre	sånn	eller	sjekke	sånn	eller	ett	eller	annet.	At	jeg	på	en	måte	
vet	at	det	er	mye	som	skjer,	så	gjør	jeg	det.	Men,	jeg	gjør	det	ikke	bare	
for	å	sjekke	for	å	se	om	det	er	dukket	opp	noe	nytt,	det	gjør	jeg	ikke.	

M:	 Nei.	Tenker	du	ofte	på	jobb	utenom	arbeidstiden?	
8:	 Ja.	Det	gjør	jeg.	Det	er	da	jeg	finner	løsningene.	Når	jeg	er	ute	å	går	tur	

på	fredagen	når	jeg	har	fri	og	hvis	det	er	noen	problemstillinger	det	er	
da	jeg	finner	løsningene	når	jeg	er	ute	å	går	tur.	Det	er	den	beste	tingen	
å	gjøre	for	da	er	du	alene	med	hodet	ditt	og	klar	og	frisk	luft.	Så	det	blir	
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en	del	ideer	som	kommer	da.	Ja	jeg	tenker	nok	mye	på	jobb,	det	gjør	jeg.	
Jeg	jobber	nok	en	del	mentalt	med	jobben.	

M:	 Er	du	engasjert	i	det	du	gjør	og	på	hvilken	måte	vil	du	si?	
8:	 Det	går	nok	sikkert	litt	i	sammenheng	med	det	jeg	sa.	Ja	jeg	er	engasjert	

i	jobben	min	og	jeg	grubler	nok	mye	selv	om	alle	gjerne	ikke	vet	hvor	
mye	jeg	grubler	og	tenker	på	ting.	Så	gjør	jeg	det.	En	tidligere	kollega	
hun	pleide	å	le	av	meg	for	hu	sa	at	når	jeg	grublet	på	noe	og	tenkte	på	
noe	så	begynte	jeg	å	gå	i	korridorene.	Så	skjønte	hvertfall	hun	at	da	
grublet	jeg	på	noe.	Jeg	valser	sikkert	ikke	så	mye	på	jobben	nå,	men	jeg	
tar	det	gjerne	igjen	hjemme	da.	Altså,	hvis	jeg	er	ute	å	går	eller.	Jeg	er	jo	
engasjert	i	jobben	min,	for	det	er	jo	en	jobb…	ja	jeg	tror	ikke	jeg	hadde	
hatt	denne	type	jobb	hvis	jeg	ikke	var	engasjert.	Da	måtte	jeg	funnet	
meg	en	jobb	jeg	ikke	hadde	ansvar	eller	noen	ting,	for	jeg	har	jo	
personalansvar,	så	da	kunne	jeg	ikke	hatt	denne	type	jobb.	Ja	jeg	har	
personalansvar	for	de	20.	

M:	 Ja.	Er	det	aksept	for	du	kan	familiehensyn	i	bedriften?	Da	tenker	vi	mer	
på	hvis	det	for	eksempel	er	et	skolearrangement	eller	hvis	ungen	skal	til	
tannlegen,	at	du	kan	være	med	de	der	eller,	gå	litt	før	eller.	

8:	 Ja	det	er	det.	Helt	klart	at	det	er	det.	
M:	 Hvilke	forventninger	er	det	til	at	dere	skal	yte	ekstra?	
8:	 Ja,	jeg	vet	ikke	om	det	er	så	mye	forventninger.	Litt	vanskelig	å	si	i	og	

med	at	jeg	sitter	som	en	leder	selv,	så	er	det	jo	litt	sånn	vanskelig.	Jeg	
forventer	vel	egentlig,	hvis	jeg	kan	si	hva	jeg	forventer,	så	forventer	jeg	
jo	at	folk	gjør	sitt	ytterste	og	at	folk	er	med	og	bidrar	til	et	sunt	og	godt	
arbeidsmiljø.	At	det	ikke	er	mye	snikk-snakk	og	surmuling,	er	det	noe	så	
sier	vi	det	eller	så	får	vi	det	ut.	Jeg	tenker	nok	at	forventningene	til	meg	
også	er	at	vi	har	en	gruppe	som	fungerer.	At	det	er	folk	til	stede	her	på	
jobb.	At	jeg	disponerer	ressursene	på	best	mulig	måte	ut	i	fra	det	vi	har.	

M:	 Og	så	forventer	du	kanskje	at	når	det	er	travelt	så	står	folk	på	så	kan	du	
heller	ta	det	litt	med	ro	når	det	er	rolig,	eller?	

8:	 Ja.	Jeg	har	vel	såpass	forventninger	at	hvis	det	er	noen	som	står	på	en	
heliport	og	ikke	kommer	seg	videre,	at	folk	ikke	bare	pakker	sammen	
og	går	hjem.	At	de	på	en	måte	er	der	til	det	er	ordnet	og	så	er	jeg	ganske	
fleksibel	med	det	å	jobbe	overtid.	Altså	i	henhold	med	
personalhåndboken	her	så	skal	du	avtale	med	leder	før	du	jobber	
overtid,	men	jeg	har	aldri	vært	veldig	regelryddig	på	det.	Så	lenge	folk	
informerer	etterpå	så	er	det	greit,	men	jeg	ønsker	at	de,	om	de	sender	
en	mail	eller	en	sms	så	er	det	helt	greit,	og	jeg	godkjenner	det	uansett.	
Men	jeg	vil	gjerne	at	de	sier	i	fra	til	meg.	

M:	 Hvor	mange	timer	arbeider	du	om	uken	vil	du	si?	
8:	 Nå	har	jo	jeg	fast	30	timer.	Men	jobber	nok	noe	mer	enn	det.	Men	det	er	

jo	det,	når	jeg	går	rundt	og	grubler	på	jobben	om	det	er	jobbing	eller	
hva	det	er	for	noe.	Og	finner	løsninger.	Det	er	jo	liksom	ikke	så	enkelt	å	
si	da.	Jeg	vet	ikke,	men	jeg	kan	tenke	meg	det	er	mellom	30	og	40	og	så	
litt	sånn	av	og	på	sånn	på	snittet	da.	For	jeg	er	jo	fleksibel,	selv	om	jeg	
har	80%	så	hender	det	jo	at	jeg	flytter	og	bytter	på	noen	dager.	For	jeg	
gjør	nok	det,	for	jeg	kommer	som	regel	kvart	på,	ti	på	syv	og	ofte	går	jeg	
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ikke	før	halv	fire.	Så	jeg	er	jo	lenger	dager	enn	det…	
M:	 Enn	det	du	er	ansatt	til…	
8:	 Ja.	Jeg	gjør	det	altså.	
M:	 Blir	jobben	gjort	om	du	ikke	gjør	den.	For	eksempel	om	du	er	syk	en	

dag,	er	det	vikar	som	stepper	inn	eller	ligger	arbeidet	og	venter	til	du	er	
tilbake?	

8:	 Da	ligger	arbeidet	å	venter	til	jeg	er	tilbake,	hvis	ikke	jeg	vet	at	det	er	
type	rapporter	som	jeg	skal	sende	fra	meg	som	andre	er	avhengige	av.	
Da	ber	jeg	andre	om	å	gjøre	det	for	meg.	Da	delegerer	jeg	litt	og	spør	om	
de	kan	hjelpe	meg	med	sånn	og	sånn.	

M:	 Hva	vil	du	si	at	jobben	betyr	for	deg?	
8:	 Betyr	mye	fordi	det	betyr	at	du	er	en	del	av	et	sosialt	miljø,	det	betyr	at	

du	har	aksept	for	det	du	holder	på	med	og	den	du	er,	selvfølgelig	betyr	
jo	økonomi,	det	betyr	å	ha	utfordringer.	Det	betyr	ganske	mye	å	ha	noe	
å	gå	til	dag	etter	dag,	selv	om	du	av	og	til	er	trøtt	og	bare	har	lyst	å	dra	
dynen	over	hodet.	Det	betyr	noe	å	ha	en	struktur	på	hverdagen,	som	
gjør	at	du	går	på	jobb	hver	dag,	at	du	yter	og	at	du	er	en	del	av	en	
gruppe.	Det	betyr	egentlig	ganske	mye.	Rett	og	slett.	Og	det	er	jo	sånt	
som	du	hører	hvis	folk	har	vært	borte	syke	eller	arbeidsledige	eller	ting	
og	tang,	så	er	det	den	hverdagen	som	folk	trakter	etter	uansett.	

M:	 Hvordan	synes	du	det	er	å	kombinere	familie	og	jobb?	
8:	 Jeg	synes	egentlig	at	det	går	greit.	Fordi	jeg	og	mannen	kan	flekse	og	

klare	å	bli	enige.	Og	som	du	nevnte	med	tannlege	så,	nå	liker	ikke	jeg	å	
gå	til	tannlege	med	ungene,	så	det	tar	far,	men	om	det	er	noe	så	blir	vi	
enige	så	kan	han	gjør	sånn	og	jeg	gjør	sånn.	Er	det	en	foreldresamtale,	
javel	så	tar	jeg	den,	og	det	er	liksom	aksept	her	at	sånn	er	bare	livet.	Jeg	
vet	som	en	personalkoordinator	så	er	det	veldig	hektiske	dager	og	jeg	
ser	det	at	der	er	det	nok	en	utfordring	for	mange	når	de	har	små	barn	
og	jobbe	som	personalkoordinator.	Du	er	gjerne	påskrudd	mye,	det	er	
ikke	alltid	du	klarer	å	sleppe	i	fra	og	litt	sånn.	Så	der	ser	jeg	at	det	kan	
nok	være	noen	som	føler	det	som	utfordrende.	Klart	det	er	utfordrende	
når	du	har	barn	i	barnehagen	og	du	skal	gjennom	alle	de	sykdommene	
som	finnes	i	barnehage	og	du	føler	at	du	er	syk,	ungen	er	syk,	du	føler	
det	ikke	er	noe	annet	enn	sykdom.	Så	jeg	skjønner	at	det	er	utfordrende	
for	mange,	men	det	er	da	jeg	tenker,	jeg	har	vært	gjennom	det	selv,	jeg	
vet	hva	det	er	for	noe.	Så	jeg	har	stor	forståelse	for	de	som	sliter	med	
det	for	det	er	–	ja	jeg	kalte	det	bare	for	barnehageinfluensa	–	for	jeg	
synes	ungene	hostet	så	lå	jeg	og	mannen	strekk	ut,	det	er	grusomt	
slitsomt,	det	er	det,	og	det	har	jeg	forståelse	for	at	det	er.	Men,	alt	er	en	
fase	så	ting	går	over	og	ting	går	seg	til.	Så	det	holder	du	ut	de	årene	der,	
det	er	en	travel	periode.	Det	er	mest	travelt	synes	jeg	når	ungene	går	i	
barnehage	og	første	året	på	barneskolen	for	da	er	det	mye.	

M:	 Og	så	har	du	jo	også	det	presset	når	de	går	i	barnehage,	du	har	den	
stengetiden	å	forholde	deg	til	hele	veien	også.	Det	har	du	jo	ikke	helt	når	
det	er	på	skolen,	med	mindre	de	går	i	SFO	selvfølgelig.	

8:	 Det	er	akkurat	det,	du	kjenner	veldig	det	på	kroppen	hvis	din	unge	er	
den	siste	hver	gang.	Det	er	faktisk	ikke	det	verste	i	barnehagen	for	der	
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sier	de	gjerne	ikke	så	mye,	men	når	de	kommer	til	SFOen	så	føler	de	
gjerne	litt	på	det.	Han	eldste	hos	oss,	sånn	så	nå	han	blir	15	til	
sommeren,	jeg	husker	vi	måtte	ha	han	på	sånn	«fiksferdigferie»,	han	
snakker	enda	om	hvor	forferdelig	det	var.	Og	det	gjør	jo	noe	med	deg	
som	foreldre,	når	du	får	tilbakemelding	fra	ungene	at	de	ikke	hadde	det	
greit	der.	Så	derfor	så	skjønner	jeg	jo	at	ting	er	vanskelige	og	ja,	prøver	å	
innvilge	de	som	går	på	ferie	og	fri	når	vi	har	muligheten	til	det.	Jeg	
skjønner	at	de	må	ha	de	3	uker	sammenhengende	ute	fra	barnehagen	og	
at	vi	må	prøve	å	få	mest	mulig	til	når	det	er	skoleferie	og	skjønner	de	
som	ikke	har	barn	og	at	de	ønsker	å	ha	ferie	utenom	den	sesongen	også.	
Du	vet	hva	ferieloven	sier	innen	sånn	og	sånn,	så	er	det	greit	å	være	
fleksibel	med	det.	

M:	 Selvfølgelig.	Opplever	du	at	familielivet	virker	inn	på	jobben	og	
omvendt?	

8:	 Ja.	Har	ungene	det	dårlig	eller	er	i	en	dårlig	periode	eller	har	
utfordringer	så	kjenner	du	jo	at	du	grubler	en	del	på	det	og	at	det	kan	
påvirke	deg	i	jobben.	Er	du	travel	i	jobben	så	er	det	fort	gjort	å	bjeffe	
når	du	kommer	hjem.	Det	er	helt	klart.	

M:	 Hvordan	vil	du	si	at	balansen	mellom	jobb	og	arbeid	er?	
8:	 Den	er	hårfin	til	tider.	Den	er	jo,	men	så	er	det	jo	det	at	du	går	jo	inn	i	en	

vane	og	en	rutine	så	du	finner	ut	av	hvordan	ting	kan	fungere.	Av	og	til,	
som	når	ungene	er	blitt	over	12	er	det	vel,	så	får	du	for	eksempel	ikke	
lov,	eller	du	får	ikke	betalt	for	å	være	hjemme	med	et	barn	som	er	sykt	
når	det	er	12	år.	Men	du	har	jo	ikke	lyst	å	gå	fra	et	barn	som	ligger	
gjerne	i	feber	og	spyr	og	sånne	ting.	Og	den	dragning.	Så	er	det	jo	det,	du	
har	lov	å	ta	fri	uten	lønn,	for	meg	er	det	helt	greit,	men	for	andre	er	det	
jo	et	økonomisk	spørsmål	de	tingene	og	da	blir	det	den	balansegangen	
der,	for	du	har	behov	for	inntekten	så	vil	du	være	med	familien.	Og	den	
er	jo	hårfin	mange	ganger,	og	klart	det	når	du	har	fotballtreninger	som	
begynner	halv	fem	og	du	sitter	bare	å	tripper	på	jobben	fordi	du	skal	
komme	deg	av	gårde	for	å	nå	disse	tingene,	så	balansere	du	veldig	på,	i	
hvert	fall	en	periode	hvor	ungene	trenger	deg,	til	å	knytte	skoene	hvis	
det	var	det	da.	Så	den	er	jo	hårfin,	synes	jeg.	Men	det	handler	jo	om	å	ha	
en	familiesituasjon	hvor	du	finner	ut	av	hvordan	du	skal	gjøre	det	så	du	
ikke	går	på	en	smell.	Vi	har	i	hvert	fall	funnet	ut	av	hvordan	vi	skal	gjøre	
det	for	å	få	det	lit	å	fungere.	

M:	 Hva	ville	en	ideell	arbeidssituasjon	vært	for	deg	for	å	klare	å	balansere	
familie	og	arbeidsliv?	

8:	 Arbeidssituasjon?	
M:	 Ja	arbeidssituasjon.	
8:	 Det	blir	sikkert	å	ha	litt	kortere	arbeidsdager.	Rett	og	slett.	
M:	 Mhm.	På	hvilke	måter	skiller	du	mellom	din	rolle	å	være	mor	og	din	

rolle	i	arbeidslivet?	
8:	 Ja	da	har	jeg	jo,	jeg	vet	ikke	hvordan	jeg	skiller	på	det.	Man	tenker	jo	

gjerne	ikke	over	hvordan	vi	er	som	person,	og	vi	er	jo	24/7	mennesker	
så	vi	drar	jo	med	oss	det	ene	og	det	andre.	Jeg	er	nok	mer	diplomatisk	
når	jeg	er	på	jobb	enn	når	jeg	er	hjemme.	Jeg	irriterer	meg	jo	grønn	over	
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den	der	fortniten	av	og	til,	og	den	brølingen	og	skrikingen	og	alt	det	der.	
Jeg	legger	jo	ikke	skjul	på	det	at	av	og	til	så	klikker	jeg	jo	i	vinkel,	men	
det	gjør	jeg	jo	ikke	på	jobb.	Altså,	du	må	jo	være	mer	diplomatisk	og	ta	
deg	sammen,	mens	når	du	kommer	hjem	så	slapper	du	jo	mer	av	og	
toleransegrensen	blir	gjerne	litt	mindre	også	på	ting,	så	ja.	Jeg	pleier	å	si	
til	ungene	mine	at	–	når	jeg	er	skikkelig	kjeftete	og	smellete	så	er	det	
gjerne	fordi	jeg	er	i	manko	på	søvn.	Og	faren	han	blir	kjeftete	og	
smellete	når	han	ikke	har	fått	mat.	Og	det	vett	ungene.	Og	det	har	jeg	
sagt	til	de	og	da	sier	de	at	«det	vet	vi	mamma».	Så	det	at	de	vet	det.	Men	
selv	om	jeg	kjefter	og	smeller	så	kan	jeg	godt	si	unnskyld	til	de	også,	for	
jeg	hører	det	jo	selv.	Men	jeg	er	nok	mer,	jeg	blir	nok	tittelert	som	en	
streng	mor,	hører	jeg	de	sier.	Vet	ikke	om	jeg	er	enig	med	det	alltid	da	
men,	ok.	Det	er	deres	oppfatning	da.	

M:	 Ja.	Da	har	vi	egentlig	vært	i	gjennom	alle	spørsmålene,	med	mindre	du	
har	noe	du	vil	legge	til?	

8:	 Nei,	jeg	tenker	det	som	jeg	synes	gjerne,	nå	har	jo	dere	snakt	med	de	
fleste	kanskje,	men	det	er	jo	stor	forskjell	i	Norge	fra	andre	land.	Vi	har	
jo	familie	i	Tyskland	og	der	ser	vi	jo	at	med	en	gang	de	blir	mødre	så	
jobber	de	mye	mindre,	det	samme	vet	jeg	de	gjør	i	UK.	De	jobber	mye	
mindre	om	de	i	det	hele	tatt	jobber,	mens	her	jobber	vi	egentlig	hele	
tiden.	Så	er	det	jo	litt	forskjellig	med	skolemiljøer	og	rutiner	rundt	det,	
hvor	mye	de	er	på	skolen	og	sånn,	men	jeg	ser	at	her	jobber	vi	mye	mer	
og	merker	nok	det	på	kulturen	også	at	folk	blir	overrasket	over	at	du	
må	hjem	til	ungene.	Nå	har	jo	vi	vært	i	prosesser	hvor	vi	har	tatt	mye	
folk,	og	det	som	jeg	registrerer	nå	er	at	det	er	jo	like	mye	folk	som	skal	
hjem	til	hundene	sine	som	de	skal	hjem	til	ungene	sine,	det	er	liksom	
akkurat	som	de	er	forbi	det	stadiet	med	unger	så	nå	får	de	hunder.	Så	da	
skal	de	ta	hensyn	til	de	da.	Så	det	merker	jeg	jo.	Men	det	er	jo	bare	litt	
sånn	pussig	å	få	med	seg.	Men	jeg	tror	og	føler	nok	at	det	er	stor	
forskjell	i	sånn	som	vi	jobber,	sånn	som	på	ledelsesplan,	hvilke	typer,	
om	du	er	et	internasjonalt	selskap	kontra	et	norsk	selskap	og	
skandinavisk,	europeisk	og	de	tingene,	det	er	det.	Så	det	er	helt	klart	at	
det	merker	vi	nok	og	det	er	vi	gjerne	like	overrasket	over,	hver	gang	
ting	skjer	så	er	det	gjerne	noe	som	har	skjedd	i	Statene	og	plutselig	
påvirker	det	oss	her,	som	vi	gjerne	ikke	helt	skjønner.	For	vi	er	i	en	
annen	situasjon.	Så	det	merkes	nok.	Men	ellers	så	håper	jeg	du	har	fått	
flere	til	intervju,	jeg	snakket	med	Mona	som	sa	dere	hadde	snakt	med	
henne	hvertfall,	så	det	var	jo,	ja.	

M:	 Ja	nå	har	vi	fått	alle	i	boks,	så	det	er	jo,	folk	er	jo	så	travle,	men	nå	har	vi	
fått	alle	i	hus.	Så	det	har	blitt	noen	fra	Norge	og	noen	her	fra	Danmark	
så	det	er	spennende.	

8:	 Så	bra.	Klart	det,	det	er	jo	litt	spennende	å	se	på	det	også	da.	Mhm.	
M:	 Jeg	tror	Karoline	har	1	spørsmål	bare	i	forhold	til	det	vi	snakte	om,	hvis	

hun	kan	få	stille	deg	det?	
8:	 Ja	
K:	 Ja	hei.	Jeg	vet	ikke	om	du	sa	hvor	gammel	du	var?	
8:	 Jeg	er,	sant	nå	måtte	jeg	tenke	meg	om,	jeg	blir	53,	jeg	har	ikke	blitt	det	
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enda,	jeg	blir	i	juni.	Jeg	er	født	i	66.	
K:	 Okei,	så	lurte	jeg	på	en	ting	til.	For	du	sa	at	du	noen	ganger	jobbet	litt	

overtid	eller	at	du	jobbet	på	den	fridagen	din.	Så	lurer	jeg	bare	på	
hvorfor	du	gjør	det	og	om	det	påvirker	familielivet	på	noen	måte?	

8:	 Jeg	gjør	det	gjerne	fordi	jeg	ser	at	jeg	ikke	blir	ferdig	på	torsdagen	når	
jeg	går	hjem.	Så	har	jeg	egentlig	ikke	lyst	å	gå	inn	på	jobben,	for	jeg	vet	
at	den	fridagen	betyr	egentlig	ganske	mye,	og	det	har	litt	sammenheng	
med	da	jeg	var	syk	og	kjente	at	jeg	trengte	å	hente	meg	litt	inn	rett	og	
slett,	og	da	har	jeg	på	en	måte	heller	prioritert	å	sitte	hjemme.	Og	det	
påvirker	meg	ikke	så	veldig	mye	fordi	ungene	er	ute	og	går	på	skole,	så	
det	er	egentlig	litt	min	greie	da.	Men	da	er	det	fordi	jeg	vet	jeg	ikke	er	
ferdig	med	noe	og	jeg	kjenner	på	det	ansvaret,	at	dette	må	jeg	gjøre	
ferdig,	så	noe	ikke	skjærer	seg	eller	ja.	

K:	 Ok.	Også	lurte	jeg	også	på	om	det	var	annerledes	eller	om	
arbeidssituasjonen	din	var	annerledes	når	ungene	var	mindre?	

8:	 Ja	det	var	mye	mer	hektisk	da.	
K:	 Men	du	hadde	på	en	måte	de	samme	kravene	på	jobb?	
8:	 Ja	og	da	jobbet	jeg	vel,	jeg	har	jobbet	både	100%	og	jeg	har	jobbet	90%	

og	som	sagt	nå	er	jeg	i	80%,	sånn	at	det	var	jo	mer	travelt	og	det	å	
komme	seg	hjem.	Da	sprang	du	mye	mer	etter	klokken	og	når	du	vet	at	
du	må	hente	på	SFO	eller	i	en	barnehage,	da	er	de	ikke	gamle	nok	til	å	
klare	seg	selv,	så	det	gjør	jo	ting,	når	du	springer	etter	klokken	så	er	ting	
mye	mer	hektisk.	Nå	vet	jeg	at	de	ikke	alltid,	de	trenger	meg	ikke	på	
samme	måten	nå	når	de	er	blitt	så	store.	

K:	 Nei.	
8:	 Selv	om	jeg	synes	det	er	greit	å	komme	hjem	å	få	i	de	litt	middag	før	de	

faktisk	skal	på	den	treningen.	Eller	få	i	hvert	fall	i	de	mat	for	det	kan	de	
fort	glemme	ut.	

K:	 Ja.	Ok.	
M:	 Men	da	sier	vi	tusen	tusen	takk	for	at	du	stilte	opp.	Jeg	vet	du	har	det	

travelt.	
8:	 Bare	hyggelig,	det	går	så	fint.	Det	var	bare	kjekt	å	være	med.	Masse	mye	

lykke	til	til	dere	begge	to.	
M:	 Tusen	takk,	ha	det	godt.	
8:	 Bare	hyggelig,	ha	det	godt.	
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Vedlegg	9	
	
Karoline:	Så	vi	kan	jo	bare	starte	med	at	du	presenterer	deg	selv,	og	hvilken	rolle	du	har	
der	du	jobber?	
Respondent:	Ja,	jeg	er	mor	til	en	liten	flokk	på	fire	stykker.	Jeg	fikk	mitt	første	barn	da	jeg	
var	student	og	gikk	på	fjerde	året.	Så	da	studerte	jeg	første	året	med	han.	Så	da	jobbet	jeg	
ikke	når	jeg	fikk	han.	Mens	når	jeg	fikk	nr.	to	når	jeg	hadde	fått	min	første	jobb,	og	da	var	
jeg	i	vanlig	permisjon	med	han,	og	det	samme	med	nr.	tre.	Så	jeg	begynte	jeg	etter	jeg	
hadde	fått	nr.	tre,	i	den	jobben	jeg	har	nå.	Så	har	jeg	jobbet	her	i	fire	år	til	jeg	fikk	hun	
lille	nå.	
Karoline:	Hvor	er	det	du	jobbe	nå?	
Respondent:	Jeg	jobber	i	xx,	og	er	jurist	der.	Og	behandler	saker	der,	alt	av	klagesaker	
eller	folk	som	er	uenige	når	de	har	kjøpt	noe	eller	brukt	en	tjeneste.	Pust	opp	huset,	så	
mekler	vi	sakene	for	å	unngå	at	de	går	til	domstolene.	Eller	prøve	å	unngå	at	de	går	
dertil.		
Karoline:	Vil	du	fortelle	litt	mer	om	dine	typiske	arbeidsoppgaver?		
Respondent:	Ja,	typiske	arbeidsoppgaver	er	jo	at	vi	får	inn	en	sak	med	noen	som	har	
kjøpt	en	tjeneste	eller	vare,	så	har	de	prøvd	å	løse	en	konflikt	hvor	de	er	uenige,	så	får	vi	
den	til	oss	hvor	vi	skal	prøve	å	løse	og	finne	en	løsning	mellom	disse	to	slik	ar	de	kan	bli	
enige	om	en	mellomløsning	slik	at	de	skal	få	saken	ut	av	verden.	Så	vår	oppgave	er	
egentlig	å	kontakte	de	frem	og	tilbake,	og	prøver	å	hjelpe	til	at	de	skal	finne	en	løsning	
og	gjerne	komme	med	en	god	løsning	og	se	om	de	kan	bli	ferdige	med	saken.	Så	vi	
prøver	på	det,	men	hvis	vi	ikke	lykkes	med	å	få	til	en	mekling	så	kan	de	gå	videre,	da	vil	
det	jo	bli	til	rettssystemet	de	går,	men	da	vil	det	jo	bli	en	sak	utav	det.	Det	er	jo	ikke	de	
største	sakene	som	kommer	til	oss	sånn	sett,	men	det	kan	jo	være	av	verdi.		Det	kan	jo	
være	snakk	om	mange	hundre	tusen	på	et	hus,	så	da	er	det	jo	slik	at,	folk	har	jo	litt	
penger	i	huset	sitt	slik	at	de	vil	ta	saken	videre.	Men	vi	prøver	det	vi	kan	for	å	hjelpe	de	
da.	
Karoline:	Vil	du	si	at	dine	arbeidsoppgaver	er	utfordrende?	
Respondent:	Ja,	det	vil	jeg	egentlig.	Vi	sitter	jo	med	parter	som	ikke	har	blitt	enige,	og	
som	gjerne	har	foregått	over	lang	tid.	Så	de	har	jo	ikke	den	beste	tonen	overfor	
hverandre,	så	har	vi	jo	slik	at	den	meklingen	vi	gjør,	gjør	jo	vi	uten	å	se	partene	så	vi	må	
jo	ringe	dem	eller	sende	e	poster,	så	det	kan	jo	være	utfordrende	+	at	det	er	jo	folk	som	
mener	de	har	en	god	sak	på	begge	sider,	så	det	er	jo	at	til	tider	er	det	jo	utfordrende	å	
drive	med	mekling	men	det	er	jo	en	del	av	jobben,	og	det	er	jo	kjekt	likevel	
Karoline:	Er	du	avhengig	av	andre	for	å	løse	arbeidsoppgavene	dine?	
Respondent:	Nei,	egentlig	ikke.	Vi	er	selvstendige	i	sakene	våres.	Men	vi	organiserer	oss	
slik	at	vi	har	grupper	hvor	vi	diskuterer	vanskelige	saker	er	prinsippsaker,	så	da	er	du	jo	
avhengig	av	innspill	fra	andre	og	erfaring.	Slik	at	vi	gjør	det	samme	i	samme	type	saker	
da.	Men	sånn	ellers	har	du	dine	saker	som	du	behandler	selv,	så	du	er	ikke	avhengig	av	
andre.	
Karoline:	Vil	du	si	at	du	leder	deg	selv?	Det	vil	si	at	du	planlegger	hvilke	
arbeidersoppgaver	du	skal	ha,	eller	er	det	noen	får	tildelt?	
Respondent:	Nå	planlegger	jeg	selv,	fordi	jeg	er	den	som	fordeler	disse	oppgavene	nå	
etter	de	årene	jeg	har	jobbet	der.	Så	jeg	styrer	det	selv,	fordi	det	er	jeg	som	fordeler	til	de	
andre	pluss	meg	selv.	Men	typisk	hos	oss	så	blir	du	tildelt	sakene	dine,	hvis	du	ikke	har	
den	roller	som	jeg	har,	som	er	en	av	de	som	fordeler.		



	 184 

Karoline:	Og	hvordan	du	løser	oppgavene	også,	styrer	du	helt	selv?		
Respondent:	Ja,	det	styrer	du	helt	selv.	Og	det	er	jo	veldig	forskjellig	fra	person	til	person	
hos	oss	hvor	vi	driver	med	mekling.	En	type	mekling	er	ikke	det	gjerne	neste	person	
gjør,	fordi	vi	er	jo	forskjellige	i	personligheten.	Så	jeg	har	jo	min	måte	å	mekle	på	fordi	
jeg	har	den	personligheten	jeg	har,	mens	en	annen	er	jo	et	annet	type	mennesket	som	
gjør	det	annerledes	enn	meg,	men	vi	går	jo	etter	de	samme	retningslinjene	likevel.		
Karoline:	Men	alle	står	fritt	til	å	velge	hvordan	de	skal	gjøre	det?		
Respondent:	Hva	sier	du?	
Karoline:	Alle	står	fritt	til	å	bestemme	hvordan	de	skal	gjøre	det?	
Respondent:	Jaja,	de	gjør	det.	
Karoline:	Vil	du	prøve	å	fortelle	om	en	helt	vanlig	arbeidsdag?	
Respondent:	En	vanlig	arbeidsdag	hos	meg	blir	gjerne	det	første	jeg	gjør	er	å	slå	opp	
mailen,	og	der	vil	jo	jeg	ha	fått	inn	masse	forskjellig	fra	forskjellige	parter	som	jeg	
mekler	overfor,	og	det	skriver	de	jo	alt	fra	hva	de	synes	om	saken,	forslag	til	løsning,	det	
er	alt	etter	hvor	vi	er	i	saken.	Vi	har	jo	mange	saker	pågående	samtidig,	og	de	bruker	
bare	meg.	De	kontakter	meg	dirkete	fordi	det	er	jeg	som	har	saken	deres.	Så	da	blir	det	
jo	å	gjennom	alt	jeg	har	fått	fra	partene,	og	se	hva	jeg	kan	jobbe	videre	med	i	hver	enkel	
sak.	For	jeg	kan	jo	bare	jobbe	ut	ifra	det	jeg	har	fått	inn.	Også	har	jeg	et	litt	overordnet	
ansvar	for	de	andre	kollegaene,	hvor	jeg	fordeler	litt	saker	til	dem,	og	godkjenner	noen	
av	oppgavene	som	de	skal	sende	ut,	for	det	er	nødt	til	å	dobbelgodkjennes	hvis	det	er	
noen	viktige	ting.	Så	da	kommer	noe	av	det	til	meg,	som	jeg	godkjenner	og	sender	tilbake	
til	dem.	Det	er	vel	mye	av	det	det	går	i,	eller	et	møte	hvis	det	er	noe	spesielt,	men	det	er	
stort	sett	det	dagen	er.		
Karoline:	Kan	du	prøve	å	forklare	hvordan	du	opplever	kulturen	i	virksomheten?	
Respondent:	Jeg	synes	vi	har	en	bra	kultur	egentlig.	Nå	så	er	det	jo	veldig	
sammensveiset,	og	vi	har	samme	mentalitet	mange,	og	vi	er	et	veldig	ungt	miljø	slik	det	
preger	jo	kulturen	vår.	Jeg	er	eldst	av	de	som	har	jobbet	hos	oss,	og	jeg	jo	34,	så	jeg	er	jo	
den	som	er	den	som	har	jobbet	lengst	og	har	vært	lengst	på	kontoret.	Så	det	vil	jo	ha	litt	
å	si	for	vår	kultur	på	kontoret	da.	Men	det	er	jo	positivt	i	forhold	til	miljø,	og	det	vil	jo	
være	lettere	å	forme	noen	når	det	er	veldig	mange	unge	som	kommer	fra	studier	og		er	
veldig	lærevillige	og	ønsker	å	vise	resultater.	Jeg	synes	det	fungerer	veldig	greit,	men	
samtidig	så	hadde	det	vært	fint	å	hatt	noen	med	lang	erfaring	også,	som	hadde	vært	der	
og	hadde	vært	der	i	mange	mange	år	også.		
Karoline:	Vil	du	si	at	du	blir	målt	på	input	eller	output?	Det	vil	si	om	du	blir	målt	på	
innsats,	hvordan	du	løser	oppgavene	eller	resultatet	av	de?		
Respondent:	Hos	oss	er	det	resultatet	av	de.	For	vi	er	avhengige	av	at	vi	får	saker	
unnagjort,	sånn	at	vi	ikke	har	restanser.	At	vi	får	behandlet	dem	ferdig,	og	på	en	måte	så	
vil	en	del	av	det	være,	du	ser	også	på	hvor	mange	saker	som	er	løst	og	hvor	mange	saker	
som	er	gått	videre.	For	det	kan	være	med	på	å	gi	en	pekepinn	på	om	du	løser	de	og	får	de	
ut	av	verdene	for	partene,	eller	om	du	gir	opp	litt	fort	og	sender	de	videre.	Men	det	er	
egentlig	tallene	på	hvor	mange	saker	vi	får	avsluttet	som	er	hoved,	som	vi	må	holde	det	
fritt.	
Karoline:	Nå	beveger	vi	oss	litt	over	i	den	familiedelen.	Så	hvis	du	bare	vil	fortelle	litt	om	
ditt	familieliv.		
Respondent:	Ja,	familieliv.	Jeg	fire	små,	så	for	oss	så	er	det	en	hektiske	verdige	hverdag	
som	for	andre	med	små	barn.	Det	er	treninger,	lekser,	det	er	mye	som	foregår,	men	det	
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er	jo	det	vi	vil	holdt	jeg	på	å	si.	Så	det	er	ikke	så	mye	varierte	hverdag	for	meg	akkurat.	
Nå	så	går	det	jo	i	å	følge	de	små	på	det	som	skal	fylles	på.		
Karoline:	Hvor	gamle	er	barnene	dine?	
Respondent:	10,	8,	6	og	9	mnd.		
Karoline:	Så	de	går	i	barnehage	og	skole	da?	
Respondent:	Ja,	de	to	eldste	går	på	skole,	og	han	begynner	på	skole	til	høsten,	han	går	
siste	året	i	barnehage.	Og	hun	lille	begynner	jo	i	barnehagen.		
Karoline:	Hva	pleier	du	å	gjøre	når	du	ikke	er	på	jobb?	
Respondent:	Da	pleier	jeg	å	trene	når	jeg	kan.	Legge	inn	en	treningsøkt	her	og	der.	Også	
har	jeg	en	forening	som	jeg	går	på	en	gang	i	måneden	som	jeg	prøver	å	få	til.	Det	er	
liksom	det.	Ellers	treffer	jeg	venner	når	jeg	kan	egentlig,	det	er	ikke	noe	fast.	Trening	og	
forening	er	liksom	det	jeg	har	som	er	fast.		
Karoline:	Og	forening	da	er	det	med	venninner?	
Respondent:	Ja,	da	er	det	med	venninner,	og	vi	ses	en	gang	om	måneden.			
Karoline:	Kan	du	prøve	å	fortelle	om	en	helt	vanlig	dag	i	familien?	Fra	dere	står	opp	til	
dere	går	å	legger	dere.	
Respondent:	Ja,	en	vanlig	hverdag	for	oss	er	jo	å	stå	opp	og	få	ungene	klar	til	skole	og	
kjøre	de	på	skole,	for	så	å	kjøre	videre	til	jobb.	Også	er	det	å	være	på	jobb	ut	dagen	til	16	
eller	15:45.	Også	er	det	å	hente	alle	og	kjøre	hjem,	sette	i	gang	med	lekser	og	prøve	å	få	
til	en	middag	så	godt	vi	kan.	Så	er	det	fotballtrening	hver	dag	utenom	en	dag.	Så	da	er	
dagen	vår	over.	
Karoline:	Så	beveger	vi	oss	litt	over	i	det	emnet	som	heter	grenseløshet.	Opplever	du	at	
arbeidet	alltid	er	tilgjengelig.	At	du	alltid	har	muligheten	til	å	jobbe	hvis	du	vil?	
Respondent:	Nei	det	gjør	jeg	ikke.	Jeg	er	jo	en	av	de	som	må	si	at	hvis	vi	har	spørsmål	om	
overtid	når	det	er	travle	perioder,	så	er	jeg	en	av	de	som	ikke	kan	si	ja	med	en	gang,		det	
må	planlegges.	Så	det	er	jo	ikke	det	letteste	for	oss	å	få	til,	men	vi	prøver	jo	så	godt	vi	
kan.	Men	jeg	er	gjerne	en	av	de	som	ikke	får	det	til	så	mye	som	andre	som	ikke	har	
unger.		
Karoline:	Så	det	er	ikke	sånn	at	hvis	du	hadde	villet	så	kunne	du	tatt	frem	pcen	på	
kvelden	og	gjort	noe	hjemme?	
Respondent:	Ikke	hos	oss,	fordi	det	er	mye	taushetsbelagt.	Det	jeg	gjør	kan	jeg	ikke	gjøre	
hjemme.	
Karoline:	Okei,	så	det	er	noen	rammer	da?		
Respondent:	Ja,	der	er	det	noen	rammer.	Så	da	blir	det	at	vi	sitter	på	kontoret.	Så	da	må	
jeg	være	igjen	på	kontoret	eller	komme	tilbake	på	kontoret	hvis	vi	skal	jobbe	overtid.	
Noen	oppgaver	kan	jeg	ta	på	mail,	og	i	visse	settinger	så	har	jeg	hatt	mailen	med	meg	
fordi	enkle	ting	kan	jeg	svare	på.	Men	jeg	kan	ikke	behandle	saker	hjemme	fordi	jeg	ikke	
har	tilgang	til	systemet.	
Karoline:	Så	du	tar	aldri	bærbar	computer	med	hjem?	
Respondent:	Nei,	det	gjør	jeg	ikke.	
Karoline:	Har	dere	fleksitid?		
Respondent:	Vi	har	fleksitid	ja.	Vi	må	vær	mellom	9	og	15,	vi	må	komme	før	9	og	sitte	til	
15.	Utover	det	kan	vi	styre	det	selv	med	pluss	og	minus	timer,	men	vi	skal	ha	37,5	timer	
om	uken	hvis	ikke	vil	jeg	gå	i	minus,	som	jeg	må	jobbe	inn	igjen	da.	
Karoline:	Hva	er	det	tidligste	du	kan	komme?	
Respondent:	Det	tidligste	er	7.	Jeg	kommer	ofte	på	jobb	klokken	7	hvis	jeg	har	en	mann	
som	kan	ta	de	på	skolen.		
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Karoline:	 Ok.	Sjekker	du	eller	svarer	på	mails	utenfor	arbeidstid?	
Respondent:	 Jeg	har	gjort	det	i	perioder	når	jeg	har	hatt	litt	andre	roller	enn	jeg	har	

nå.	Men	ikke	til	vanlig	gjør	jeg	det.	
Karoline:	 Nei.	Hva	har	vært	grunnen	til	at	du	har	gjort	det	da?	
Respondent:	 Da	hadde	jeg	en	stilling	som	var	i	Oslo,	som	krevde	litt	mer	planlegning	i	

forhold	til	møtevirksomhet,	og	da	reiste	jeg	til	Oslo	og	ting	kunne	skje	på	
dagen	når	jeg	var	på	vei	til	Oslo	og	da	hadde	jeg	tilgjengelig	e-post	så	jeg	
kunne	svare	de	jeg	skulle	på	møte	med.	Det	var	det	eneste	jeg	brukte	e-
posten	til	og	nå	jobber	jeg	ikke	der	lenger,	så	nå	har	jeg	slettet	e-posten	
for	det	er	ikke	behov	for	å	ha	den	på	telefonen	lenger.	

Karoline:	 Så	nå	gjør	du	det	aldri?	
Respondent:	 Nei	nå	gjør	jeg	det	aldri,	jeg	sjekker	ikke	telefonen.	
Karoline:	 Tenker	du	ofte	på	jobben	din	utenom	arbeidstiden?	
Respondent:	 Ja	jeg	vil	jo	si	det,	for	vi	driver	jo	med	saker	som	vi	skal	løse	for	folk,	så	

jeg	sitter	jo	og	funderer	på	det	når	jeg	er	hjemme.	Så	jeg	har	det	i	hodet.	
Karoline:	 Vil	du	si	at	du	er	engasjert	i	det	du	gjør?	
Respondent:	 Ja	det	vil	jeg	si,	jeg	er	vel	ganske	engasjert.	
Karoline:	 På	hvilken	måte?	
Respondent:	 Hos	oss	så	blir	du	nok	engasjert	fordi	du	jobber	med	mennesker	og	for	

mennesker,	som	du	skal	hjelpe	til	å	bli	enige.	Da	blir	du	nok	engasjert	på	
deres	vegne,	at	du	har	lyst	til	å	få	til	en	løsning.	Kanskje	mer	enn	hadde	
det	vært	noe	som	jeg	ikke	hadde	så	tilknytning	til	mennesker	med.	Jeg	
vet	ikke,	jeg	merker	i	hvert	fall	at	jeg	engasjerer	meg	av	den	grunn,	at	jeg	
vet	jeg	skal	prøve	å	gjør	en	så	god	mulig	jobb	for	de	folkene.	

Karoline:	 Er	det	aksept	for	at	du	kan	ta	familiehensyn	i	virksomheten?	For	
eksempel	hvis	en	av	ungene	dine	skal	til	tannlegen	kan	du	ta	deg	en	time	
fri	for	å	bli	med	på	det?	

Respondent:	 Ja,	det	er	fleksibelt.	De	er	veldig	fleksible	på	det.	Det	har	aldri	vært	et	
problem.	Både	når	det	kommer	til	en	opptreden	eller	om	det	er	tannlege	
eller	lege	besøk	eller	gå	litt	tidlig	for	det	er	FN	dag,	så	er	de	veldig	
fleksible	og	åpne	for	det.	Det	styrer	jo	jeg,	da	jobber	jeg	bare	inn	det	en	
annen	dag.	

Karoline:	 Så	det	er	noe	du	benytter	deg	av	på	en	måte	da?	
Respondent:	 Ja,	det	benytter	jeg	meg	av.	
Karoline:	 Er	det	noen	forventninger	til	skal	yte	ekstra?	For	eksempel	at	du	

arbeider	mer	enn	de	timene	du	er	ansatt	til	eller?	
Respondent:	 Jeg	vet	ikke	om	jeg	kan	si	forventning,	de	ønsker	jo	at	vi	skal	det	i	travle	

perioder,	men	jeg	har	aldri	opplevd	det	som	et	press	eller	en	forventning	
at	jeg	må	gjøre	det.	Men	vi	har	som	sagt	et	ungt	miljø	hvor	det	er	veldig	
mange	nyutdannede	og	ja	uten	unger	og	barn	som	er	i	min	situasjon.	Det	
er	mange	som	er	veldig	tilgjengelige	og	da	kjenner	de	nok	på	det	at	du	
ønsker	jo	selv	å	bidra	så	mye	du	kan,	men	ikke	fra	arbeidsgivers	side	vil	
jeg	si	det	ligger	noe	forventning	eller	press	ut	over	arbeidstid.	

Karoline:	 Hender	det	at	du	jobber	flere	timer	enn	de	37	i	løpet	av	en	uke?	
Respondent:	 Ja	det	gjør	det,	det	skjer	det	til	tider,	at	jeg	er	i	pluss	timer	da,	at	jeg	har	

jobbet	mer.	
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Karoline:	 Hva	kan	være	årsak	til	det?	
Respondent:	 Det	er	jo	at	vi	har	hatt	et	press	på	saker	som	har	kommet	inn,	at	det	har	

vært	en	enorm	økning	de	siste	årene	og	at	vi	ikke	helt	klarer	å	holde	i	
sjakk,	så	det	har	gjort	at	vi	har	nok	påtatt	oss	litt	mer	oppgaver	som	
igjen	gjør	at	du	sitter	litt	lenger	til	du	har	mer	å	gjøre.	

Karoline:	 Ja	ok.	Hvis	du	er	syk	en	dag,	eller	tar	fri	av	en	eller	annen	grunn,	er	det	
noen	andre	som	gjør	dine	ting	da	eller	er	det	noe	som	venter	til	du	er	
tilbake	på	jobb?	

Respondent:	 Nei	da	venter	alt.	Det	gjelder	ferie,	sykdom,	alt	hos	oss,	så	ligger	alt	og	
venter.	Så	det	hoper	seg	opp,	så	vi	har	alt	å	ta	igjen	når	vi	kommer	
tilbake.	

Karoline:	 Hender	det	da	at	du	gjør	noe	mens	du	er	vekke	fra	jobb?	
Respondent:	 Ja,	hvis	jeg	har	anledning.	Når	jeg	hadde	mailen	tidligere	så	kunne	jeg	

gjøre	visse	ting,	men	ikke	nå	når	jeg	ikke	har	den	stillingen	jeg	hadde	
tidligere,	så	nå	gjør	jeg	ingenting.	Da	ligger	alt	og	venter	når	jeg	kommer	
tilbake.	

Karoline:	 Så	er	vi	litt	inne	på	det	med	balansen	mellom	arbeidsliv	og	familieliv.	
Respondent:	 Ja	
Karoline:	 Hvordan	synes	du	det	er	å	kombinere	familie	og	arbeid?	
Respondent:	 Jeg	synes	det	går	veldig	greit,	og	det	er	nok	fordi	jeg	har	en	jobb	som	har	

vært	bevisst	og	flinke	på	å	legge	litt	til	rette	for	det.	Så	jeg	har	egentlig	
syns	det	har	gått	helt	fint	å	kombinere	de	to.	

Karoline:	 Du	må	gjerne	utdype	litt	hvorfor	du	synes	det	har	gått	fint?	
Respondent:	 Ja.	Det	er	klart	det	er	travelt	når	du	kommer	hjem	på	ettermiddagene	

sånn	som	alle	andre	har	det.	Men	det	ligger	ingen	forventning	hos	oss	at	
når	du	kommer	hjem	så	må	jeg	sitte	å	ta	igjen	ting	eller	at	jeg	sitter	og	
vet	at	jeg	må	komme	ekstra	tidlig.	Vi	gjør	den	jobben	vi	gjør,	og	vi	
kommer	på	jobb	klokken	8	til	vi	går	15.45	og	da	er	du	ferdig	og	logger	
av.	Det	er	jo	en	jobb	som	er	veldig	grei	å	kombinere	familielivet	med.	Jeg	
er	jo	utdannet	jurist	og	kan	jo	gå	andre	veier,	innenfor	advokatyrket	og	
sånn,	der	tenker	jo	jeg	at	akkurat	nå	så	vil	ikke	det	være	så	lett	for	meg	å	
legge	bort	jobben	på	kvelden,	da	må	jeg	sitte	sene	kvelder	og	helger	og	
jeg	vet	at	jeg	må	forberede	saker	på	en	annen	måte.	Jeg	har	jo	valgt	
denne	jobben	for	å	kunne	være	mor	i	tillegg.	

Karoline:	 Er	det	noen	verktøy	eller	noe	ting	dere	gjør	i	familien	som	virker	inn	på	
balansen?	

Respondent:	 Hva	tenker	du?	
Karoline:	 For	nå	sier	du	litt	at	det	er	på	grunn	av	jobben	at	det	går	fint	og	at	der	er	

det	noen	rammer	og	sånne	ting,	men	jeg	tenker	om	det	er	noe	dere	gjør	
på	familiefronten	også	for	å	påvirke	at	balansen	skal	være	god?	

Respondent:	 Ja	vi	har	jo	veldig	god	hjelp	av	besteforeldre,	vi	har	jo	veldig	kjekke,	
greie,	familie	og	besteforeldre	rundt	oss.	Det	hjelper	enormt	når	vi	ser	at	
begge	to	gjerne	sitter	overtid	eller	vi	har	litt	ekstra	jobbing,	så	er	vi	jo	
veldig	heldige	sånn.	Så	er	vi	jo	veldig	flinke	å	planlegge,	vi	går	gjennom	
kalenderen	i	begynnelsen	av	måneden,	og	ser,	hvordan	jobber	han	og	
hvordan	ser	min	måned	ut.	Vi	må	være	strukturert	for	at	det	ikke	skal	bli	
et	stress	for	å	si	det	sånn,	og	at	det	skal	gå	greit.	
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Karoline:	 Hva	ville	vært	en	helt	ideell	arbeidssituasjon	for	deg,	for	å	best	mulig	
kunne	balanser	familie-	og	arbeidsliv?	

Respondent:	 En	ideell	arbeidssituasjon	ville	vært	for	meg	nå,	når	jeg	ser	at	de	
begynner	å	bli	litt	eldre	guttene,	er	å	slutte	litt	tidligere.	Det	hadde	vært	
veldig	greit,	da	hadde	jeg	kunne	følget	de	opp	på	leksene	og	litt	sånne	
ting	før	treningene	starter.	For	det	merker	jo	vi	nå,	når	du	har	full	jobb	
så	er	du	jo	inn	døren	en	halv	time	før	treningene	starter,	så	det	med	
lekser	og	middag	det	blir	jo	litt	hastverk	av	og	til.	Så	det	kunne	jo	vært	
en	ting	som	gjerne	kunne	vært	en	drøm	i	fremtiden	at	jeg	kanskje	hadde	
sluttet	halv	to	og	hatt	en	kortere	dag.	

Karoline:	 På	hvilken	måte	skiller	du	mellom	din	rolle	som	mor	og	din	rolle	i	
arbeidslivet?	

Respondent:	 Det	er	vel	egentlig	ganske	sånn,	når	jeg	er	på	jobb	så	er	jeg	på	jobb	og	
fokuserer	på	arbeidsoppgaver	og	det	jeg	gjør,	det	er	så	annerledes	å	sitte	
og	behandle	saker	med	voksne	folk	og	det	å	være	mor	på	ettermiddagen.	
Da	legger	jeg	jo	det	vekk	og	behandler	de	på	en	annen	måte.	Jeg	tror	ikke	
jeg	drar	med	meg	noe	av	jobben.	Jeg	vet	ikke	helt	hvordan	jeg	skal	
beskrive	forskjellen.	Det	er	ikke	noen	påvirkning	hos	meg	tror	jeg	i	
forhold	til	at	jeg	drar	jobben	med	hjem,	for	det	er	ikke	de	verste	sakene	
vi	holder	på	med.	

Karoline:	 Nei.	Ja,	det	var	egentlig	de	spørsmålene	vi	hadde	forberedt.	Jeg	vet	ikke	
om	det	er	noe	annet	du	har	lyst	å	legge	til	i	forhold	til	tema?	

Respondent:	 Nei,	jeg	vet	ikke	hva	jeg	skulle	lagt	til.	Det	er	ikke	så	mye	jeg	kommer	på,	
dere	har	jo	vært	innom	ganske	mange	bra	faktorer.	Det	er	et	kjekt	tema,	
for	det	er	sikker	veldig	forskjellig	for	mange.	Jeg	ser	jo	de	som	jeg	omgås,	
vi	har	forskjellig	oppfatning	av	det	å	være	mor	og	det	å	jobbe	samtidig.	
Det	er	jo	noen	som	synes	det	er	vanskelig,	jeg	ser	de	som	går	i	klassen	til	
eldstemann,	der	er	det	veldig	få	som	jobber	fulltid.	De	har	jo	unger,	jeg	
er	en	av	de	yngste	der,	så	de	har	jo	kanskje	forstått	at	det	er	litt	kav,	hvor	
de	ser	at	det	blir	mye	kjør	på	ettermiddagene	og	har	valgt	å	gå	redusert.	
Jeg	er	jo	nesten	en	av	de	eneste	som	jobber	fullt	på	hans	trinn,	så	ser	jeg	
nedover	så	jobber	de	fulltid,	så	det	er	gjerne	noe	du	finner	ut	etter	noen	
år	at	det	blir	for	stort	kjør.	Jeg	vet	ikke.	

Mari:	 Ja	det	er	veldig	forskjellig	i	forhold	til	de	vi	snakker	med	også.	
Respondent:	 Ja	jeg	finner	gjerne	ut	etter	hvert	at	dette	blir	for	kjør.	Men	akkurat	nå	

har	det	funket	greit,	så	får	det	holde	så	lenge	det	holder	tror	jeg.	Jeg	tror	
også	det	er	noe	med	det	sosiale,	har	du	ikke	et	sosialt	liv	så	vil	du	også	
kjenne	det.	Vi	har	jo	mye	godt	sosial-liv	gjennom	fotballen,	jeg	har	jo	
flyttet	tilbake	til	der	jeg	kommer	fra,	så	jeg	treffer	jo	de	som	jeg	har	
vokst	opp	med.	Så	det	hjelper	jo	på	at	jeg	står	nede	på	banen	en	time	i	
uken	og	snakker	med	de.	

Mari:	 Helt	klart.	
Respondent:	 Neida,	så	får	vi	se	om	jeg	tenker	det	samme	om	5-10	år.	
Mari:	 Tusen	tusen	takk	for	at	du	stilte	opp.	
Karoline:	 Ja	det	er	veldig	stor	hjelp.	
Respondent:	 Det	er	godt	så	får	dere	ha	lykke	til.	
Mari:	 Ha	det	godt.	
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Vedlegg	11	–	Intervjuguide	
	
		

TEMA	 INTERVJUSPØRSMÅL	

	
Innledning	

• Hvem	er	vi	
• Forteller	om	prosjektet		
• Anonymitet,	taushetsplikt	og	sletting	av	lydopptakene	i	ettertid	

Presentasjon	av	informanten	
og	arbeidsoppgaver	

• Hva	er	din	rolle	i	virksomheten?		
- Hva	er	din	stillingsprosent?		

• Hvor	lenge	har	du	arbeidet	i	virksomheten?	
• Hva	er	dine	typiske	arbeidsoppgaver?	

- Er	arbeidsoppgavene	dine	utfordrende?	
• Samarbeider	du,	eller	er	du	avhengig		av	andre?	
• Planlegger	du	din	egen	arbeidsdag?		

-	På	hvilken	måte?		
• Blir	du	målt	på	input	eller	output?	Det	vil	si	blir	du	målt	på	innsatsen	

eller	hvordan	du	løser	arbeidsoppgaven,	eller	resultatet?	
• Kan	du	fortelle	om	hvordan	en	typisk	arbeidsdag	ser	ut	for	deg?	
• Kan	du	forsøke	å	beskrive,	hvordan	du	opplever	kulturen	i	

virksomheten?	

Familieliv		 • Vil	du	fortelle	litt	om	ditt	familieliv?	
- Sivilstatus,	barn	(alder),	barnehage/skole	

• Hva	gjør	du	når	du	ikke	er	på	jobb?		
• Kan	du	fortelle	om	en	helt	vanlig	hverdag	i	familien	

Grenseløshet	 • Opplever	du	at	arbeidet	alltid	er	tilgjengelig?		
- På	hvilken	måte?	

• Har	dere	flexitid?		
- Hvordan	utnytter	du	denne	flexitiden?		

• Tar	du	computeren	med	hjem?	
- Hva	bruker	du	den	til?	

• Sjekker	du	elle	svarer	du	på	mails	utenom	arbeidstiden?	
• Tenker	du	ofte	på	arbeidet	utenom	arbeidstiden?	
• Er	du	engasjert	i	det	du	gjør?		

På	hvilken	måte/utdyp	
• Er	det	aksept	for	at	man	kan	ta	familiehensyn	i	virksomheten?		
• Er	det	forventninger	til	at	du	skal	yte	ekstra?		
• Hvor	mange	timer	ca.	arbeider	du	om	uken?	
• Blir	jobben	gjort	om	du	ikke	gjør	er	på	arbeid	eller	venter	oppgavene	til	

du	er	tilbake?	

Balansen	mellom	familie-	og	
arbeidsliv		

• Hva	betyr	jobben	for	deg?	
• Hvordan	synes	du	det	er	å	kombinere	familie	og	arbeid?		
• Opplever	du	at	familielivet	virker	inn	på	jobben	og	omvendt?	
• Hvordan	synes	du	balansen	mellom	arbeid	og	familie	er?		

- Hvorfor	er	balansen	god/dårlig?	
• Hva	ville	en	ideell	arbeidssituasjon	vært	for	deg,	for	å	balansere	familie	

og	arbeidsliv	på	best	mulig	måte?	
• På	hvilken	måte	skiller	du	mellom	din	rolle	å	være	mor	og	din	rolle	i	

arbeidslivet?	

Avslutning	 • Innen	vi	avslutter	samtalen,	har	du	andre	kommentarer	eller	spørsmål?	
• Kjenner	du	noen	det	kunne	være	relevant	for	oss	å	intervjue?	
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Vedlegg	12	–	Informasjonsskriv		
	

Invitasjon	i	å	delta	i	et	masterprosjekt	om	balansen	mellom	arbeids-	og	familieliv.		

	

Vi	er	to	mastergradsstudenter	som	studerer	Human	Resource	Management	ved	CBS.	Vi	arbeider	for	tiden	med	vår	

masteroppgave	som	handler	om	hvordan	kvinner	balanserer	arbeid	og	familieliv.	Vi	er	interessert	i	å	utforske	

hvordan	mødre	kombinerer	familie	og	arbeid,	og	hvordan	de	opplever	balansen	mellom	bedriften	som	arbeidsplass,	

og	sitt	eget	familieliv.		Forskningen	vil	basere	seg	på	samtaleintervjuer	med	enkeltpersoner	om	deres	erfaringer	og	

opplevelser	rundt	teamet.	Vi	ønsker	å	komme	i	kontakt	med	kvinner	som	har	barn	under	18	år.	

	

Intervjusituasjonen:	Intervjuet	vil	finne	sted	i	slutten	av	januar	og	begynnelsen	av	februar,	på	et	sted	du	selv	er	

komfortabel	med	(eks.	på	et	møterom,	på	ditt	kontor,	eller	på	et	offentlig	sted).	Intervjuet	vil	vare	ca.	1	time.	Vi	ønsker	

gjerne	å	ta	opp	intervjuet	på	lydbånd,	slik	at	vi	kan	konsentrere	oss	om	å	snakke	med	deg.	Under	intervjuet	har	du	

selv	mulighet	til	å	ikke	svare	på	spørsmål,	og	du	vil	stå	fritt	til	å	avbryte	intervjuet	dersom	du	måtte	ønske	det.		

	

Anonymitet:	Vårt	prosjekt	skal	være	ferdig	til	15.	mai	2019.	Etter	at	prosjektet	er	avsluttet	vi	opplysningene	og	

lydfilene	slettet.	Den	informasjonen	vi	får	fra	deg	som	informant,	vil	bli	konfidensielt.	Vi	ønsker	å	understreke	at	det	

er	bare	vi	to,	som	vil	vite	hvem	som	er	med	i	prosjektet.	I	oppgaven	vil	alle	informanter	bli	anonymisert.	

	

Taushetsplikt:	Som	forskere	har	vi	full	taushetsplikt	når	det	gjelder	informasjonen	vi	får	gjennom	intervjuene.		

	

Vi	håper	dette	høres	ut	som	et	spennende	prosjekt,	som	du	kunne	tenke	deg	å	delta	i.	Vi	setter	stor	pris	på	om	du	vil	gi	

en	tilbakemelding	så	snart	du	får	tid,	og	helst	innen	en	uke.	

	

På	forhånd	takk,	

	

Mari	Kvindesland	Olsen	og	Karoline	Skår		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


