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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur chefer upplever att de kombinerar 

arbetslivet och privatlivet. Jag vill lyfta fram de faktorer som påverkar cheferna i deras 

förhållningssätt men även vilken funktion som arbetsplatserna har. Därefter redovisas 

skillnaderna som visas bland män och kvinnor när de kombinerar arbetslivet och privatlivet. 

För att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar läste jag först på om ämnet Work-

Life Balance och valde därefter relevanta teorier. Bland dessa teorier redogörs för Work-Life 

Balance och dess konflikter som kan uppstå. Andra teorier är bland annat organisationens 

påverkan, flexibilitet och tillgänglighet. Studien bygger på ett kvalitativt förhållningssätt där 

datainsamlingen utfördes med hjälp av 7 intervjupersoner. Därefter transkriberades samtliga 

intervjuer för att sedan kunna kodas. Kodningen utformades i concepts och kategorier som 

kopplades till den teoretiska referensramen. Därefter började analysarbetet där det uppkom flera 

faktorer som påverkar chefernas balans mellan arbetslivet och det övriga livet. Det fanns även 

skillnader mellan könen, som visades vid tillgängligheten och den psykiska ohälsan. Slutligen 

visade resultaten att arbetsplatsen i stor utsträckning påverkar chefernas Work-Life Balance, 

både positivt och negativt. Resultaten visar även att arbetslivet är den sfären som för cheferna 

tar över och som påverkar det övriga livet. Det övriga livet är den sfär som upplevs som minst 

kravfyllt och är den plats där cheferna kan återhämta sig.  
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1.INLEDNING 

På senare tid har det vuxit ett större intresse kring Work-Life Balance. Dels för att arbetslivet 

har förändrats och inte längre är lika reglerat, idag präglas arbetslivet istället av flexibilitet. 

Även det övriga livet har ändrats där både mannen och kvinnan i större utsträckning idag 

återfinns på arbetsmarknaden vilket har gjort att ansvaret hemma behöver delas upp. Tidigare 

var det kvinnan som skötte hemmet men idag har detta blivit en uppgift som i de flesta fall båda 

könen delar. Work-Life balance är idag ett ämne som ligger nära tiden och därför relevant för 

studien. Det är idag allt vanligare att människor har oregelbundna arbetstider och flextid. Det 

är även fler som har möjligheten till att arbeta hemifrån eller på valfri plats på grund utav den 

utvecklade tekniken (Allvin, et al. 2006, s 103). 

Arbetslivet och det övriga livet är två sfärer som på senare tid flyter alltmer samman. Det är 

individens egna ansvar att hålla isär sfärerna, vilket har blivit mer problematiskt idag då 

arbetsansvaret i takt med flexibilitetens framväxt har ökat (Allvin, et al. 2006, s 104). Däremot 

innebär inte detta att det endast är arbetslivet som tränger sig in i privat livet, på samma sätt kan 

privatlivet tränga sig in i arbetslivet. Arbetet är idag inte på samma sätt som förr inramat i tid 

och rum. Människor arbetar inte endast för att tillfredsställa den ekonomiska delen, det handlar 

även om att samla på sig kunskap och lära sig nya saker (Allvin, et al. 2006, s 123). 

 

Arbetets avreglering där regler och normer nästan helt har avvecklats, har lett till att gränsen 

mellan arbete och övrigt liv luckrats upp. Även livet utanför har blivit mer komplicerat och 

kravfyllt. Det ligger i individens händer att sortera och värdera dessa krav, eftersom att alla krav 

inte är möjliga att uppfylla. Arbetets flexibla villkor ger mer plats åt individen att själv välja 

mellan kraven. Tanken med avregleringen är att företagen ska kunna bli mer flexibla och kunna 

anpassa sig till omvärldens krav (Allvin, et al. 2006, s 155). 

Enligt Allvin, et al. (2006, s 129) är balans mellan arbetslivet och det övriga livet när individen 

själv har möjligheten till att kontrollera alla delar i livet, utan att någon del stör den andra. När 

balansen mellan livets alla delar rubbas uppstår konflikter hos individen. Det kan vara att det 

övriga livet sätter hinder i arbetet. Hos vissa tränger sig arbetet på och tar mer plats vilket gör 

att de övriga livet blir lidande. Saker som kan påverkas i den andra sfären kan vara att behöva 

finnas där för sina barn, vänner eller familj. Även omsorgen om sig själv kan påverkas till det 

sämre.  

Individer har idag flera olika roller i samhället, framförallt rollen i arbetet och i det övriga livet. 

Det kan vara både positivt och negativt att ha olika roller. Det är positivt eftersom att livet blir 

mer intressant och meningsfullt. Det kan däremot bli negativt om en individ har för många olika 

roller att förhålla sig till eftersom att det kan vara tidskrävande (Allvin, et al. 2006, s 108). 

Ford och Collinson (2011) menar att debatten kring Work-Life Balance inte tidigare har riktats 

åt chefers upplevelser eftersom att de har en priviligierad roll i organisationer. Vidare framhäver 

Ford och Collinson att antalet arbetstimmar inte är formellt skrivna i chefers 

anställningskontrakt. Det finns däremot informella förväntningar om att de ska arbeta 
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obegränsade timmar. Frågor kring Work-Life Balance kopplat till chefer har idag blivit mer 

relevanta eftersom allt fler kvinnor besitter chefspositioner, där även männen upplever 

svårigheter med Work-Life Balance (Ford & Collinson 2011).  

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur chefer upplever att de kombinerar 

arbetslivet och privatlivet. Jag vill lyfta fram de faktorer som påverkar cheferna när de 

kombinerar arbetslivet och privatlivet. Vidare vill jag även se om det skiljer sig mellan könen 

och ta reda på vilken funktion arbetsplatserna har för chefernas upplevelse. För att uppnå syftet 

vill jag svara på följande frågor: 

- Vilka faktorer har betydelse för att nå en balans mellan arbetslivet och privatlivet?  

- Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och män när de kombinerar arbetet och privatlivet?   

- Hur kan arbetsplatserna bidra till Work-Life balance? 

1.2 Disposition 

Inledningsvis kommer tidigare forskning som är relevant för studien att redovisas i den 

teoretiska referensramen. Därefter redovisas för val av metod och hur jag har gått tillväga under 

hela processen. Fortsättningsvis följer avsnittet analys och resultat, där jag redovisar för mitt 

empiriska material. Mitt material analyseras med de teorier som tidigare har tagits upp. Under 

rubriken slutsatser och diskussion redogör jag för de slutsatser jag har kommit fram till. Men 

även för en diskussion kring uppsatsen och ger förslag på vidare forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

I den teoretiska referensramen redogörs tidigare forskning samt teorier som har använts inom 

området och är av relevans för studien. Det som tas upp i denna del är till hjälp för att besvara 

frågeställningarna som studien bygger på. Eftersom att studiens ämne är Work-Life Balance, 

inleds teori delen med att beskriva begreppet Work-Life Balance, dess konflikter som kan 

uppstå vid en obalans och hur det ser ut på individnivå. Vidare ges en beskrivning till ’’the 

second shift’’, sociala roller, flexibilitet, det fria arbetet, tillgänglighet och organisationens 

påverkan. Dessa är faktorer som kan komma att påverka chefer i deras Work-Life Balance och 

har därför lyfts fram i denna studie. Avslutningsvis tas tidigare forskning kring chefers syn på 

Work-Life Balance upp. 

 

2.1 Work-Life Balance  

Noon, et al. definierar balansen mellan arbetsliv och övrigt liv med individens förmåga att 

kombinera sitt arbete och sitt övriga liv på ett tillfredsställande sätt utan att kraven från den ena 

sfären bidrar till en känsla av missnöje i den andra sfären. Guest (2002) menar att balansen inte 

nödvändigtvis behöver handla om att fördela tiden lika i de båda sfärerna.  

Noon, et al. (2013, s 346 f) menar att det tidigare familjemönstret som bestod av att främst 

mannen var familjeförsörjaren och kvinnan som tog hand om hemmasysslorna har förändrats. 

I majoriteten av industriländerna har antalet kvinnor som förvärvsarbetar ökat, därför är det 

vanligare att det idag finns två försörjare i hushållen. Denna förändring har enligt Noon, et al. 

(2013, s 346 f) minskat balansen som tidigare fanns, där en hushållsmedlem tog ansvar över 

lönearbetet och den andra hemsysslorna och barnen. Kvinnors ökade delaktighet på 

arbetsmarknaden har lett till ett ökat intresse för Work-Life Balance. Men intresset har även 

ökat på grund utav att anställda idag arbetar långa timmar och tar med arbetet hem. 

 

Guest (2002) menar att arbetstrycket under de senaste årtiondena har ökat för dem som befinner 

sig i arbetslivet. Faktorer som har lett till ett ökat tryck är bland annat informationsteknologin 

och informationsbelastningen. Anställda förväntas idag vara tillgängliga och ge snabb respons. 

De arbetar även över idag mer än vad de tidigare har gjorts. Vidare menar Guest (2002) att 

arbetskraven börjar dominera livet allt mer vilket leder till en känsla av obalans mellan arbetet 

och privat livet. Därav finns det en växande oro om att kvaliteten på hem och samhällsliv ska 

försämras. Det är idag fler kvinnor som förvärvsarbetar än någonsin tidigare. Detta kopplat med 

kraven som finns i arbetet, mer tid som spenderas på arbetsplatsen, fler som känner sig 

utmattade och det ökande arbetet utanför arbetstiden resulterar i mindre kvalitetstid hemma. 

Detta bidrar till att individen deltar allt mindre i fritidsrelaterade aktiviteter, vilket enligt Guest 

(2002) kan resultera i en obalans mellan arbetslivet och privat livet.  

 

Enligt Noon, et al. (2013, s 342) är generella problem som kan hindra balansen mellan 

arbetslivet och privatlivet tidspressen som uppstår i arbetet. Vidare menar Noon, et al. att det är 
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vanligt att individer upplever arbetet som en stor del av deras liv, istället för att se arbetet och 

det övriga livet som två separata delar. Det är viktigt att påpeka att balansen mellan arbetsliv 

och övrigt liv kan uppfattas olika för olika människor beroende på situationen (Noon, et al. 

2013, Guest 2002, Allvin, et al. 2006). Noon et al. (2013, s 342) menar även att individers 

upplevelser vid obalans kan variera och se olika ut.  

2.2 Konflikter som uppstår vid obalans 

Enligt Noon, et al. (2013, s 343) kan den obalans som uppstår mellan arbete och övrigt liv 

handla om att arbetstrycket gör det svårt att fullfölja kraven som kommer ifrån det övriga livet, 

som till exempel familjen. Det kan även vara att kraven i det övriga livet gör det svårare att 

klara av arbetsförpliktelserna. Enligt Noon, et al. (2013, s 343) har det blivit mer diskussioner 

kring obalansen som skapas av arbetskraven. 

Greenhaus & Beutell (1985) menar att det kan uppstå konflikter mellan arbetet och det övriga 

livet vid olika situationer som till exempel när det uppstår krav från båda sfärerna som resulterar 

i att för mycket tid spenderas på ena sfären. Det kan även handla om att kraven i ena sfären gör 

det svårt att uppfylla kraven i den andra sfären. En annan orsak kan vara att en sfär kräver 

särskilda beteenden som kan krocka med den andra sfärens krav. De bakomliggande orsakerna 

till konflikterna mellan arbete och övrigt liv kan summeras i tre kategorier vilket är, den 

tidsbaserade konflikten, kravkonflikten och beteendekonflikten. De tre konfliktorsakerna 

kommer jag nu att gå in närmare på. 

Den tidsbaserade konflikten som uppstår handlar om att individer spenderar många timmar på 

arbetet och att de därefter tar med arbetsuppgifter hem som görs utanför arbetstiden. Tid som 

man kunde ha spenderat på hemmasysslor går åt arbetet istället (Greenhaus, Beutell, 1985). 

Hyman et al. (2003) menar att det är vanligt att anställda tar med arbete hem och arbetar helger. 

Detta påverkar de anställdas hälsa negativt där de kan känna sig stressade, utmattade och även 

tänka på arbetet utanför arbetstiden. Enligt Hyman et al. är det vanligast bland kvinnor och äldre 

personer som sitter i ledningen. Vidare menar Hyman et al. (2003) att anställda är medvetna 

om de förväntningar som finns när dem tackar ja till ett arbete. Som exempelvis att behöva ta 

med sig arbete hem och arbeta hemifrån. Det finns även en medvetenhet kring arbetstiderna, 

där anställda inte förväntar sig ett 9-17 arbete. Många anställda upplever även att det är arbetet 

som går in på det övriga livet, där arbetsrelaterade samtal under natten kan vara ett sådant 

störningsmoment. Hyman et al. (2003) menar att anställda idag alltmer accepterar långa 

arbetsdagar, intensivt arbete och överskridande från arbetslivet till det övriga livet. Det tyder 

på att individen är engagerad i organisationen i så pass stor utsträckning att arbetet har blivit 

den viktigaste delen i människans liv.  

Den andra konflikten som kan uppstå är kravkonflikten. Denna uppstår när den ena sfären på 

något sätt stör den andra sfären. Sjukdomar inom familjen eller personliga problem kan till 

exempel leda till att individen blir distraherad och inte kan uppfylla arbetsförpliktelser. Det kan 

även uppstå distraktioner från arbetet som påverkar det övriga livet (Noon, et al. 2013, s 344). 

Hyman et al. (2003) menar att en dålig arbetsdag kan påverka även efter arbetstiden. Enligt de 
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anställda i Hyman et al. (2003) studie var en dålig dag när det kom upp till 40 samtal efter 

varandra, när arbetsdagen var över kände de sig utmattade och på dåligt humör. Den 

beteendebaserade konflikten uppstår enligt Noon, et al. (2013, s 344) till exempel när beteenden 

från arbetet tas med hem eller tvärtom. På arbetsplatsen kan exempelvis en chef ge instruktioner 

till sina anställda, men på samma sätt kan inte chefen ge instruktioner till medlemmar i 

hushållet.  

 

Pleck et al. (1980) menar att de mest förekommande orsakerna till konflikter mellan arbetet och 

familjen är överdrivet många arbetstimmar, schemaläggning och trötthet. Den grupp som 

upplever mest konflikter är föräldrar. När det kommer till könen upplever både män och kvinnor 

konflikter i lika stor utsträckning men däremot upplevs konflikterna på olika sätt. Enligt Pleck 

et al. (1980) är arbetstimmarna den främsta orsaken till konflikter bland männen, eftersom att 

de arbetar mer timmar. Kvinnorna däremot upplever mer konflikter kring schemaläggning 

eftersom att de har större ansvar över familjerelaterade aktiviteter som behövs anpassas efter 

arbetstiderna. Kvinnornas familjeansvar kan vara en bidragande faktor till varför de upplever 

att tröttheten och lättretligheten på grund utav arbetet orsakar familjeproblem.  

 

Enligt Pleck et al. (1980) kan det vara svårare att utföra familjeaktiviteter i samband med 

trötthet och lättretlighet. Detta påverkar inte mannen i lika stor utsträckning eftersom att han 

enligt Pleck et al. (1980) har mindre ansvar över familjeaktiviteter. Andra orsaker till konflikter 

mellan arbete och familj är antalet arbetstimmar, övertidsarbete, arbetsschemat, främst 

kvällsskift och även arbeten som är psykiskt eller fysiskt krävande. Ytterligare faktorer som 

också leder till konflikter är oregelbundna arbetstider, låg kontroll över arbetstiderna och även 

när individen inte kan vara flexibel i sitt arbete, för att till exempel ta ledigt när individen vill 

på grund utav familjen eller personliga skäl. Greenhaus & Beutell (1985) menar att långa och 

fasta arbetstider men även övertidsarbete kan orsaka både krav och tidskonflikter. 

 

2.3 Work-Life Balance på individ nivå 

Enligt Noon, et al. (2013, s 353) har stor uppmärksamhet lagts på individnivå, för att lösa 

obalansen mellan arbete och övrigt liv. På individnivån ser man till vilka beslut individen och 

hushållen har tagit för att skapa ett mer balanserat liv för sig själva. Ett exempel är att en av 

hushållsmedlemmarna arbetat deltid, oftast har det varit kvinnan. Andra strategier har varit att 

individer har sökt sig till arbeten som erbjuder flexibilitet eller att ena partnern arbetar dagtid 

och den andra kvällstid. För vissa har det underlättat att kunna arbeta hemifrån, det har bidragit 

till att mindre tid har spenderats på att åka till och från arbetet. Detta har i sin tur gjort att 

individer gärna söker arbeten som är nära deras hem. Individer har även försökt uppnå en balans 

mellan arbetet och det övriga livet genom att skaffa färre barn. De har även planlagt när de ska 

föda barn så att det inte krockar med en period då arbetskraven är som störst.  

Allvin, et al. (2006, s 17f) menar att arbetets organisering har blivit mer flexibel och att det 

saknas formulerade krav på vad som krävs av individen i arbetet. Eftersom att det inte finns 
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tydliga ramar på vad som ska göras anstränger sig individen istället bortom sin förmåga. Detta 

har bidragit till svårigheter vid avgränsningen mellan arbetet och det övriga livet. Det läggs mer 

ansvar på att individen själv ska upprätthålla en avgränsning dem emellan. 

Sammanfattning 

Arbetslivet ser annorlunda ut idag vilket har lett till att det har vuxit ett större intresse kring 

ämnet Work-Life Balance. Work-Life Balance beskriver den balans eller obalans som kan 

uppstå för individer. För att en balans ska uppstå bör inte ena sfären skapa missnöje i den andra 

sfären utan istället kombineras på ett tillfredsställande sätt. I den teoretiska referensramen har 

jag valt att inkludera tre av dem orsaker som kan skapa konflikter och leda till en obalans hos 

individen. Dem tre konflikterna är den tidsbaserade, kravbaserade och beteendebaserade 

konflikten som på olika sätt kan påverka negativt. I nästkommande avsnitt presenteras valda 

faktorer som på olika sätt kan påverka kombinationen av arbetslivet och privatlivet.  

 

2.4 ’’The second shift’’ 

En viktig faktor vid Work-Life Balance är livet utanför arbetet och hur det påverkar individen. 

Tidigare fokus har riktats på arbetslivet och hur den sfären kan inverka negativt på det övriga 

livet. Här menar Hochschild att även det övriga livet kan påverka negativt och skapa en obalans.  

 

Hochschild (2001) menar att obalansen mellan arbetet och det övriga livet bland annat har 

uppkommit på grund utav höga krav i det övriga livet. I Hochschild (2001) studie upplever 

föräldrarna att de kommer hem till ’’The second shift’’ där ytterligare arbete väntar. ’’The 

second shift’’ inkluderar omhändertagandet av barnen och hemmasysslorna som behöver göras 

som hindrar de från att ha en fritid, där hemmet blir en plats med för mycket att göra på för kort 

tid (Hochschild 2001, s 182ff). Hochschild (2001, s 26) menar att föräldrar spenderar mer 

timmar på arbetet än de som inte har barn. I hennes studie var det en tredje del av föräldrarna 

som hade flexibla arbetsscheman men trots detta valde 56 procent att gå till jobbet under helgen. 

Föräldrarna i Hochschilds studie menar att de kan slappna av när de kommer till arbetsplatsen 

eftersom att de inte behöver oroa sig över barnen. På arbetsplatsen kan de fokusera på vad de 

själva vill, hemma måste de däremot göra som barnen vill (Hochschilds 2001, s 186).  

 

Hoschild (2001, s 163) menar att orsaken till varför vissa arbetar över är för att komma ifrån 

deras hem som för många ses som ytterligare ett arbete. Anledningen till varför de ser hemmet 

som ytterligare ett jobb är för att de har barn att ta hand om när de kommer hem, en del har 

även problem med sin partner men det kan även handla om anhöriga som förväntas bli 

omhändertagna. På arbetsplatsen finner de stöd från kollegor och bekräftelse som de inte finner 

hemma. 
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2.5 Sociala roller  

Som jag tidigare nämnde är det idag inte lika vanligt att männen och kvinnorna delar upp 

ansvaret och endast ansvarar för antingen sysselsättningen eller hemmet som det tidigare har 

varit. Idag är istället både män och kvinnor engagerade i både förvärvsarbete och 

hemmasysslor. Nordenmark (2002) menar att detta har bidragit till att könen ingår i flera olika 

sociala roller, som anställd, hushållsarbetare och förälder. De olika sociala rollerna som båda 

könen ingår i anses vara mer besvärande för kvinnorna än för männen. Detta eftersom att 

kvinnorna i större utsträckning tar hand om hemmasysslorna och barnen. Nordenmark menar 

att högt kvalificerade kvinnor som arbetar mer än 40 timmar i veckan vill arbeta mindre vilket 

oftast beror på familjeansvaret dem har. Trots att många kvinnor och vissa män som ingår i 

olika sociala roller vill arbeta mindre påverkar inte detta deras psykiska tillstånd. Nordenmark 

menar att både män och kvinnor som har barn och ett högt kvalificerat jobb har en låg nivå av 

psykisk ohälsa. Detta eftersom att dem har en familj och ett arbete där dem kan få positiv 

feedback och som även väger upp för de stressiga faktorerna som individen kan drabbas av. 

Den feedback individen får av sin omgivning bidrar i det långa loppet till en positiv självbild 

och ett starkt självförtroende hos individen.  

Bolger et al. (1990 refererat i Grönlund 2004) menar att konflikter och stress ökar när kraven 

från två sfärer som till exempel arbetet och familjen är höga. Däremot menar Grönlund (2004) 

att kvinnor drabbas mer negativt än män vid höga krav från två sfärer, vilket kan bero på 

förväntningarna om att kvinnan ska lösa problemen som uppstår vid kombinationen av 

arbetslivet och familjelivet. Liknande krav ställs inte i lika hög grad hos mannen. Grönlund 

(2004) har i sin studie fått resultat som visar att konflikten mellan arbete och familj ökar i 

samband med längre arbetstider och unga barn. 

 

2.6 Flexibilitet 

En annan viktig faktor är flexibiliteten som idag finns på många arbetsplatser. Allvin, et al. 

(2013) menar att det har skett en förändring inom arbetsförhållandena på senare tid. Det har 

blivit en trend för organisationer och arbetsledningar att arbeta mer decentraliserat och flexibelt. 

Det har i sin tur lett till att kraven ökat på både organisationen och individen. Arbetsmarknaden 

domineras idag av lågreglerade och gränslösa jobb med olika flexibla arbetsförhållanden.  

Vidare menar Allvin, et al. (2013) att användningen av obetald övertid ökat. Grönlund (2004) 

menar att flexibilitet många gånger framställs som något som ska minska friktionen mellan 

arbetet och familjen. Möjligheten till flexibilitet innebär att kunna anpassa arbetstiderna utefter 

individens egna behov, där individen kan komma senare till arbetet men även stanna längre. 

Det ger även möjligheten till att kunna arbeta hemifrån. Grönlund (2004) betonar att det inte 

nödvändigtvis är något positivt för individen. Flexibiliteten kan ha en negativ inverkan om 

kraven är höga både på arbetet och hemma. Christensen (2013) menar däremot att flexibiliteten 

kan hjälpa individer i alla åldrar med olika livsförhållanden att möta kraven som ställs både 
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från arbetet och privatlivet. Vidare menar Christensen (2013) att hälsan har förbättrats hos 

arbetstagare som har haft möjligheten till flexibla arbetsförhållanden, men även ökat föräldrars 

engagemang i barnens liv. Det har även ökat de äldre arbetstagarnas förmåga till att förbli 

engagerade på arbetsplatsen.   

Grönlund (2004) menar att flexibilitet kan bli problematiskt om individer har svårt för att 

avgränsa arbetet. Flexibilitet medför större ansvar över att fullföra arbetsuppgifterna vilket kan 

leda till en ökad ambitionsnivå. Detta kan orsaka konflikter med familjen då även de har krav. 

Utifrån Grönlunds (2004) studie om flexibilitetens påverkan visar resultaten att familjelivet inte 

påverkas av flexibla arbetstider. När individen har möjligheten till att bestämma arbetstiderna 

utifrån sitt egna behov finner individen även tid för familj, vänner och fritidsintressen. 

Familjelivet tycks ha en fast tidstruktur när det kommer till daghem, skola, mat och sömn, därför 

påverkas inte denna sfär av flexibiliteten. För högt uppsatta män kan en begränsad flexibilitet 

dämpa konflikten mellan arbete och familj (Grönlund 2004). Däremot menar Grönlund (2004) 

att en begränsad flexibilitet inte löser problemen som finns vid kombinationen av arbete och 

familj. Men personer som har en obegränsad flexibilitet upplever större konflikt.  

 

2.7 Det fria arbetet 

Även det fria arbetet är en viktig faktor vid Work-Life Balance. Det fria arbetet innebär att 

arbetslivet idag inte är lika reglerat och arbetet inte är avgränsat, vilket lämnar stort ansvar hos 

individen till att avgränsa arbetet.  

Grönlund (2007) menar att det länge har betraktats som avgörande att kunna ha kontroll och 

inflytande över sitt egna arbete för att kunna förhindra stress. Individen befinner sig idag i ett 

strukturlöst arbetsliv, där det har blivit allt svårare för individen att begränsa och avgränsa 

arbetet. Det strukturlösa arbetslivet har medfört frihet, där individen själv behöver bestämma 

vilket kan leda till stress. Arbetsgivare ger sina anställda en ökad autonomi som ska bidra till 

en förbättrad lönsamhet för företaget, med lägre personalomsättning och lägre frånvaro. En 

ökad autonomi menar Grönlund (2007) inte nödvändigtvis behöver leda till något positivt för 

den anställda, det kan istället leda till stress. Det som orsakar stress är när kraven är otydliga 

och motstridiga. I dessa situationer behöver individen själv prioritera och dra gränser mellan 

arbetet, privatlivet, sina egna önskemål men även andras önskemål. Problematiken kring denna 

gränsdragning är speciellt tydlig bland kvinnor som har krav från lönearbetet men även hemmet 

och barnen. Grunden för Grönlunds (2007) resonemang ligger i att friheten inom arbetet kan 

likna en honungsfälla ’’ frestande söt men med en otrevlig förmåga att klibba sig fast’’. Även 

Allvin et al (2006) menar att det fria arbetet kan göra det svårt för individen att slå sig helt fri 

från arbetet. 

Grönlund (2007) har i sin studie undersökt om en hög kontroll i arbetet kan leda till konflikter 

mellan arbete och familj, men även om kontrollen påverkar det psykiska välbefinnandet. 

Studien omfattar 15 västeuropeiska länder där målgruppen är anställda som har en familj. 

Resultaten visar att de individer som i regel upplever en konflikt mellan arbete och familj och 
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även arbetar övertid är de som har hög kontroll över arbetet. Dessa individer har däremot ett 

bättre psykiskt välbefinnande än de som inte har kontroll över sitt arbete. Det var vanligare att 

kvinnor och högt uppsatta tjänstemän upplevde konflikter mellan arbete och familj. När det 

fanns små barn i familjen var konflikterna större. Resultaten visade även att arbetsplatsens krav 

på kontroll och lärande bidrog till ett högre välbefinnande hos de anställda. Grönlund (2007) 

menar att individer visar ett starkt engagemang när det finns krav på både kontroll och lärande, 

vilket kan påverka individens privata relationer.  

Baserat på det Europeiska datamaterialet som Grönlund (2007) har fått fram upplever individer 

med hög kontroll i arbetet att familjelivet prioriteras bort framför arbetslivet. Däremot finns det 

även resultat som visar motsatsen. Grönlund tolkar det som att arbetet blir svårt att avgränsas 

både fysiskt och mentalt på grund utav den höga kontrollen. Unikt för resultaten över Sverige 

var att en hög kontroll inte visade på negativa effekter. Hög kontroll i arbetet ökade inte 

övertidsarbete bland svenskar, däremot dämpade den höga kontrollen konflikter mellan arbete 

och familj. De grupper som drabbades negativt av kontrollen i Europa, drabbades inte på samma 

sätt i Sverige. Gemensamt för Europa och Sverige var hur den höga kontrollen bidrog till ett 

bättre välbefinnande. 

2.8 Tillgänglighet 

Ännu en viktig faktor är tillgänglighet som på senare tid förekommer alltmer i takt med 

teknologins utveckling. Människor är idag mer lätt tillgängliga vilket kan påverka 

kombinationen av arbetslivet och det övriga livet. Enligt Bergman & Gustafsson (2008) handlar 

tillgänglighet om att man ger upp sin egen tid och energi till någon annan som kan vara en 

individ, en grupp eller en organisation. Beroende på vilket sammanhang individen befinner sig 

i kan tillgängligheten visa sig på olika sätt. Bergman (2011) menar att både arbetslivet och 

familjelivet ställer höga krav på tillgänglighet hos individen. Arbetstagaren kan förväntas arbeta 

utöver den normala arbetstiden, arbeta under vissa specifika tider, ta med arbete hem eller åka 

på resor som är arbetsrelaterade. Samma person kan ha en partner, barn eller anhöriga som 

också förväntar sig tid och energi från personen. Ett av vardagslivets svårigheter är hur tiden 

och energin ska disponeras på ett sätt som bemöter de olika kraven.  

Thomas et al. (2006) menar att mail idag har blivit allt mer populärt på arbetsplatser eftersom 

att det är ett enkelt sätt att kommunicera på. Det är en plattform som anställda ständigt är 

tillgängliga på och kan leda till känslor av överbelastning då det finns förväntningar om att 

svaren ska ske omedelbart. Thomson et al. (2006) menar att det inte längre finns veckor där 

anställda arbetar 40 timmar eftersom att mailplattformen bidrar till en ständig tillgänglighet.  

Mailen är lättåtkomlig via bärbara datorer och mobiltelefoner men även ett forum som 

underlättar för multitasking. Detta leder till att anställda svarar på mail under möten, samtal och 

deras semestrar. Rutherford (2001) menar att i samband med att teknologin har utvecklats har 

även antal sekreterare minskat. Chefer får själva ansvara över att svara på samtal och mail men 

även att boka möten vilket tidigare har varit en sekreterares arbete. I Rutherfords studie där en 

chef var ledig från arbetet i två dagar återvände personen till 72 olästa mail.  
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Bergman & Gustafsson (2008) menar att anställda kan förbättra sina karriärmöjligheter genom 

att vara tillgängliga eftersom att det visar på lojalitet och engagemang gentemot organisationen. 

Det är svårare för kvinnor att kunna använda sig av tillgänglighet i arbetet eftersom att dem i 

större grad än männen är tillgängliga för familjen.  

2.9 Organisationens påverkan  

Ännu en faktor som kan bidra till individers Work-Life balance är organisationen, de kan på 

olika sätt bidra med förmåner som individen kan använda vid kombinationen av arbetslivet och 

privatlivet. De kan även påverka huruvida de anställda ska trivas på arbetsplatsen. Glass & 

Estes (1997 refererat i Noon, et al. 2013, s 357) menar att organisationer kan bidra till att 

individer får en balans mellan arbetet och övrigt liv genom att de införskaffar familjevänliga 

policy. Där de till exempel kan erbjuda de anställda ledighet vid graviditet, flexibla arbetstider, 

möjligheten att kunna gå från heltid till deltid eller liknande förmåner för att underlätta 

balansen. Organisationer som erbjuder dessa förmåner till sina anställda behöver även stötta 

sina anställda när de vill utnyttja dem. 

Hoschild (2001) som har gjort en studie på ett företag som har en familjevänlig policy nämner 

att det inte var många av de anställda som faktiskt utnyttjade dessa. På företaget finns en 

underliggande kultur om att anställda inte ska använda sig av dessa policy. De som vill utnyttja 

dem behöver kontakta chefen för att få ett godkännande vilket leder till att många inte gör det. 

De få anställda som utnyttjade de familjevänliga policy som fanns blev sedda som besvärliga 

personer av ledningen.  

I Rutherfords (2001) studie där företaget öppet frågade hur de kunde förbättra kulturen för 

kvinnorna var majoriteten av svaren kopplade till att långa arbetsdagar ansågs vara besvärliga. 

Kvinnorna menade att de inte kunde ha en högre position i sitt arbete på grund av 

familjeförpliktelserna, men även förväntningarna om att de ska arbeta och vara tillgängliga alla 

timmar. Vidare menar kvinnorna att företaget behöver ha en kultur där det är socialt accepterat 

att arbeta kortare dagar (Rutherford, 2001).  

Organisationer som inte stöttar sina anställda när det kommer till familjerelaterade problem 

påverkar individen negativt. Allen (2001) märkte i sin studie att dessa anställda upplevde mer 

konflikter mellan arbete och familj, kände lägre arbetstillfredsställelse och mindre 

organisatoriskt engagemang än anställda som upplevde att de fick familjestöd från 

organisationen. De anställdas arbetsattityd och upplevelse av arbetet påverkades inte baserat på 

vilka arbetsförmåner organisationer gav de anställda. Däremot var attityden och upplevelsen 

kopplad till organisationen i helhet och om arbetsmiljön kändes familjestöttande eller inte.  

 

Vidare menar Allen (2001) att en handledare som stöttar de anställda kring familj relaterade 

frågor kan påverka individens upplevelse av arbetet både indirekt och direkt. Handledaren har 

en betydande roll för hur den anställda kommer att uppleva och uppfatta organisationsmiljön. 

Det är handledarna som avgör förmånerna som finns inom organisationer och även de som kan 

uppmuntra anställda till att nyttja dessa. Allen (2001) menar att det därför är viktigt att utbilda 
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dessa handledare i hur man balanserar arbetet och familjelivet, men även inom administrationen 

av arbetsförmånerna. Vidare menar Allen (2001) att individer som upplever mindre familjestöd 

av arbetsplatsen, var mindre benägna till att utnyttja familjevänliga förmåner. Individer som 

däremot upplevde stöd från handledare men även organisationen i helhet utnyttjade 

familjevänliga förmåner. Hyman et al. (2003) menar att anställda kan uppleva en familjevänlig 

kultur på företaget de arbetar på när de erbjuds flexibla arbetsscheman även när det inte sätts 

krav på att sätta jobbet före familjen och när de själva har inflytande över deras arbete och 

familjeförhållanden.  

 

Rutherford (2001) menar att anställda har långa arbetsdagar på grund utav en hög 

arbetsbelastning. I Rutherfords studie upptäcktes en filosofi om att långa dagar på arbetsplatsen 

visade på arbetsengagemang, hårt arbete och lojalitet gentemot organisationen. 

Organisationskulturen var på grund utav detta ytterligare ett skäl till varför anställda arbetade 

över. En del chefer arbetade över när möten hade tagit upp en stor del av arbetsdagen för att 

kunna slutföra skrivarbete på kontoret.  

2.10 Chefers syn på Work-Life Balance  

Slutligen är chefers syn på Work-Life Balance en betydande faktor för att få en inblick i hur 

deras situation ser ut. Ford och Collinson (2011) menar att chefer är dem som har kontroll över 

hela organisations processen såsom HR, ekonomi och marknadsförings avdelningarna, 

samtidigt som de förväntas ha kontroll över deras egna liv utanför arbetet och deras egna 

identitet. Chefer behöver hantera flera i sin omgivning bland annat sig själva, anställda, kunder, 

leverantörer men även sina överordnade som i sin tur ska utvärdera deras prestation. Ford och 

Collinson (2011) betonar vikten av kontrollen och hur det bör ske en förändring i hur mycket 

chefer ska ha kontroll över för att skapa en mer symmetrisk balans mellan arbetet och hemmet.   

 

Utifrån Ford och Collinsons (2011) studie var det vanligt att cheferna började arbetsdagen vid 

halv sju och stannade till sju på kvällen, i genomsnitt arbetade de 50 till 70 timmar i veckan. 

Cheferna skapade en viss företagskultur som präglades av långa arbetsdagar. Studien visar hur 

flera av cheferna såg det som en del av sin plikt att vara tillgängliga utanför arbetstiden eftersom 

att de hade höga löner. En del fick skuldkänslor när de lättade på trycket i deras arbete. För 

vissa av dem underlättade det att ha en partner som inte förvärvsarbetade och istället tog hand 

om hemmasysslorna. Cheferna menade att de arbetade över för att få en lönebefordran som i 

framtiden skulle gynna deras barn eftersom att de kommer att kunna ta del av pengarna. En av 

de manliga cheferna menar att arbetets betydelse förändrades när hans dotter blev allvarligt 

sjuk, han insåg att hans förhållande till arbetet blev mer realistiskt då vilket gjorde att han blev 

mindre stressad om dagarna. Det fanns både kvinnliga och manliga chefer som undvek att ta 

hand om barnen och hemmasysslorna, andra deltog aktivt och andra såg sin roll som en 

blandning av båda. En avgörande del i vissa chefers liv var att ha flytande gränser och att kunna 

vara flexibel mellan arbetet, fritiden och familjen. För andra var det däremot viktigt att ha 

tydliga gränser och avgränsningar (Ford & Collinsons 2011).  
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Utifrån forskning menar (Ford & Collinsons (2011) att det har konstaterats att arbetet spelar en 

stor roll i chefers liv. Arbetet förstärker deras självkänsla av att känna sig framgångsrika och 

professionella. Däremot har arbetstrycket i den offentliga sektorn ökat som gör att tiden inte 

räcker till att utföra arbetsuppgifterna. Cheferna jobbar därför över vilket även påverkar livet 

utanför arbetet. Det kan vara karriär begränsande att inte arbeta långa dagar. Ford och 

Collinsons (2011) menar att det är svårt för chefer att skapa en balans mellan arbete och det 

övriga livet eftersom att de har en hög arbetsbelastning och de behöver tänka på sitt rykte. 

Sjukdomar inom familjen, skilsmässor och de olika utvecklingsstadierna hos barn kan antingen 

leda till att de behöver vara mer eller mindre tillgängliga för familjen. Work-life Balance har 

påverkat den bild man idag har av den perfekta chefen, det handlar inte längre om att endast 

hantera arbetet. En chef förväntas även vara den ideala partnern, den perfekta föräldern, 

intresserad av sport men även ha ett intresse för livet utanför arbetet. Chefers försök till att 

uppnå detta begränsar inte endast deras fria vilja men leder även till oro, eftersom att de känner 

att de inte kan leva upp till alla förväntningar som ställs. Vissa chefer får skuldkänslor när de 

spenderar tid med familjen och känner att de borde arbeta istället. På samma sätt kan de känna 

på arbetet att de istället borde spendera mer tid med sin familj. Vissa chefer kände sig även 

beroende av sitt arbete Ford och Collinson (2011). Vidare menar Ford och Collinsons (2011) 

att arbetet, hemmet och andra ansvars områden är så pass sammankopplade att det är svårt att 

dela upp dessa i olika kategorier, det kan istället bli kontraproduktivt.  

Hochschild (2001, s 55ff ) har i sin studie intervjuat både män och kvinnor som besitter 

chefspositioner, även deras arbetstid sträckte sig mellan 50 till 70 timmar i veckan. De arbetade 

även helger och utöver de tog cheferna med sig arbete hem. Företagskulturen på detta företag 

byggdes upp av cheferna då de arbetade upp till 10 timmar om dagen och de endast ville 

attrahera personer med en hög arbetsmoral. Nyanställda följde automatiskt med i chefernas takt.  

 

Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen avslutades med olika faktorer som påverkar chefers Work-Life 

Balance. De faktorer som jag anser är viktiga för min studie är ’’the second shift’’, sociala 

roller, flexibilitet, det fria arbetet, tillgänglighet och organisationens påverkan. Slutligen 

redovisades tidigare forskning kring hur chefer upplever arbetet och det övriga livet. I 

nästkommande avsnitt kommer jag att redovisa för hur jag har utformat studien.  
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3. METOD 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur utförandet av studien gick till. Det kommer ges en 

beskrivning till vilket val av metod som har gjorts, hur urvalet, datainsamlingen och 

intervjuerna har gått till. Jag kommer även förklara hur jag har bearbetat materialet och 

presentera respondenterna. Slutligen redovisas tillförlitligheten och de olika etiska aspekter som 

tagits hänsyn till i studien.  

 

3.1 Val av metod 

Patel & Davidson (2011, s 119) menar att kvalitativa studier ger en djupare och en annan 

kunskap än vad kvantitativa studier gör. Denna studie bygger på ett kvalitativt förhållningssätt 

eftersom att syftet är att öka förståelsen för hur chefer upplever balansen mellan arbetslivet och 

privatlivet, där den personliga upplevelsen varit i centrum. Syftet med att fånga upp hur 

exempelvis en arbetsdag kan se ut för chefer eller vad arbete har för betydelse för dem, kan 

besvaras djupare och mer ingående med en kvalitativ studie.  

Vidare menar Patel & Davidson (2011, s 28 f) att en vetenskaplig inriktning som används för 

att förstå människan är hermeneutiken. Detta synsätt får forskaren att studera och tolka 

fenomen, genom människors handlingar och deras livsyttringar. I denna studie har 

hermeneutiken varit central för att just fånga upp personliga upplevelser kring Work-Life 

Balance genom intervjuer. Eftersom att människor enligt Patel & Davidson (2011, s29) visar 

sina intentioner och avsikter genom deras språk och handlingar användes just intervjuer för att 

sedan kunna analysera vad personen har berättat. Den hermeneutiske forskaren har en subjektiv, 

öppen och entusiastisk roll. Det uppkom under intervjuerna där jag lyssnade och visade 

engagemang genom att ställa följdfrågor.  

Patel & Davidson (2011, s 91) menar att en observation fångar upp saker som händer i naturliga 

situationer och oftast används som en komplettering till andra tekniker som har ändvänts vid 

informationsinsamlingen. Det finns beteenden som inte är möjliga att fånga upp vid en 

observation som istället kan frågas om vid en intervju. En observation är en dyr och 

tidskrävande metod vilket är anledningen till varför den inte valdes till denna studie. Däremot 

hade en observation kunnat komplettera studien och fångat upp andra beteenden som inte tagits 

upp vid intervjuerna. Detta skulle kräva mer tid och skulle fungera bättre om studien utformades 

av fler personer under en längre tid.  

Bryman (2014, s 369) menar att det är svårt att generalisera det kvalitativa forskningsresultat 

som framkommer, detta eftersom att det är för få individer som deltar vid intervjuer eller 

observationer. Personer som deltar i en intervju är därför inte representativa för en hel 

population. Vid en kvalitativ studie dras istället slutsatser utifrån teorierna som har använts i 

studien. I min studie kommer jag att dra slutsatser utifrån empirin och den teoretiska 

referensramen men inte generalisera resultatet som uppkommer. 
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3.2 Datainsamling 

Enligt Bryman (2018, s 563) är intervjuer den metoden som förekommer mest inom den 

kvalitativa forskningen. Intervjuerna i denna studie är semistrukturerade för att lätt kunna byta 

riktning utefter vad intervjupersonen anser är viktigt, eftersom att det är individens upplevelse 

som är av betydelse. Utgångspunkten har varit en intervjuguide där intervjupersonen har haft 

möjligheten till att svara fritt (se bilaga 1). Patel & Davidson (2011, s 75f) menar att en låg grad 

av standardisering är när intervjuaren väljer att ställa frågor i den ordning som bäst lämpar sig 

för intervjupersonen. I min studie har det varit en låg grad av standardisering, där frågorna inte 

har ställts i samma ordning för alla deltagare utan det har anpassats beroende på 

intervjupersonen. Jag har hela tiden varit flexibel och anpassat mig till intervjupersonen, där 

jag har ställt frågorna i olika ordning beroende på hur personen har svarat.  

Studien bygger på ett arbetssätt som liknar abduktion vilket enligt Patel & Davidson (2011, s 

25) är en kombination av de induktiva och deduktiva arbetssätten. Det innebär att man pendlar 

mellan teori och empiri för underlaget vid insamlingen av data samt analys av data. Det betyder 

att teorin hela tiden utvecklas vilket gör att forskaren inte är låst till vissa teorier. Abduktion 

har använts i denna studie där jag först har gjort en litteraturgenomgång och utifrån tidigare 

forskning skapat intervjuguiden. Det lades även till frågor som uppkom vid första intervjun där 

personen nämnde något som kunde vara relevant att fråga resterande intervjupersoner därefter. 

Patel & Davidson (2011, s 25) påpekar att nackdelen med abduktion är att studien inte startar 

utan förkunskap, därför blir studien på ett sätt färgad av tidigare kunskap. Det kan göra att 

forskaren utesluter andra tolkningar på grund utav att personen redan bär på en förkunskap. I 

mitt fall har inte detta varit något problem eftersom att jag inte har haft någon förförståelse 

kring hur chefers situation ser ut.  

3.3 Urval 

Bryman (2014, s 434) menar att forskaren vid ett målinriktat urval försöker hitta personer som 

är relevanta för studiens problemformulering. Detta är något som använts i denna studie där 

chefer valdes utifrån ämnet som skulle studeras. Det är även ett strategiskt urval där personer 

valts baserat på vilken befattning de besitter. Studien innefattar totalt 7 personer varav 4 kvinnor 

och 3 män. Åldern på dessa personer är mellan 27-50. Målgruppen för studien är chefer som 

har sin befattning idag och har haft den i mer än 8 månader, eftersom att det var av intresse att 

intervjupersonen hade hunnit komma in i sina arbetsuppgifter och rollen som chef. Aspekter 

som togs hänsyn till vid urvalet var kön, det var viktigt att det var ungefär lika många kvinnor 

och män eftersom att jag även ska ta reda på om det finns skillnader emellan könen. Studien är 

inte begränsad till specifika chefer utan alla chefer har varit av relevans för att just få in en 

variation. Det skickades ut mail till 30 personer där 10 svarade varav 7 deltog och 3 tackade nej 

till att delta i studien. Det krävdes flexibilitet från min sida då jag behövde åka till olika städer 

för att utföra intervjuerna. 
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Studien är begränsad till Sverige och jag har kontaktat chefer i olika städer. För att nå ut till 

målgruppen har Linkedin & företags hemsidor varit till stor nytta. Cheferna arbetar inom 

verksamheter som skola, bemanningsföretag, bostadsföretag, taxi bolag, turistbyrå och 

socialtjänsten. Fördelen med mitt urval är att jag har en bred variation på olika verksamheter 

som cheferna befinner sig inom. Detta är av intresse vid analysen där jag kan få in olika 

aspekter, då det ofta kan variera beroende på var man arbetar. 

3.4 Intervjuguide  

Lantz (2013, s 64) menar att intervjuaren skapar innehållet i intervjun baserat på den teoretiska 

referensramen. Min intervjuguide skapades utifrån mitt syfte och frågeställningar, men även 

litteratur som har koppling till Work-Life Balance. Frågorna hamnade under tre olika 

kategorier, som var arbetet, övriga livet och arbetsplatsen. Enligt Lantz (2013, s 74) är det 

viktigt att ställa frågorna i en logisk ordning. Det kan vara betydelsefullt att börja intervjuerna 

med bakgrundsvariabler som exempelvis frågor kring åldern eller utbildning. Det ger 

intervjuaren en bild av vilket sammanhang personen befinner sig i men skapar också ett visst 

klimat som situationen kräver. Intervjupersonerna fick först berätta kort om sig själva där jag 

även ställde frågor om ålder och utbildning. Därefter började jag med första kategorin som var 

arbetet. Jag fortsatte därefter med det övriga livet och avslutade med frågor kring arbetsplatsen.  

3.5 Genomförandet av intervjuerna  

Intervjun började vid alla tillfällen med att introducera intervjuaren, ämnet och syftet. Vid 

introduktionen frågades det även om det var okej att spela in samtalet och till vilket syfte 

inspelningen var. Det informerades även om de etiska principerna för att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga och ha förtroende för mig. Det skedde en viss pendling emellan mina 

frågor beroende på vad intervjupersonen svarade och var frågorna kunde lämpa sig bättre utefter 

vad individen berättade. Det var viktigt att det fanns ett mönster för att inte orsaka förvirring 

och hastiga hopp mellan olika teman. Däremot behövde vissa frågor tas upp igen även om 

intervjupersonen själv hade nämnt frågan, just för att få ett djupare svar.  

Intervjuerna utfördes endast av en och samma person, nackdelen med detta är att vissa 

följdfrågor glömdes bort under intervjuns gång. Patel & Davidson (2011, s 87) nämner att det 

finns två sätt att registrera intervjusvaren på vilket är genom att anteckna eller att spela in. Mina 

intervjuer spelades in på två olika enheter, både på telefon och datorn. Detta på grund utav att 

minska risken av att förlora material om någon av inspelningarna skulle försvinna eller höras 

sämre. Däremot var det svårt att under intervjun även skriva ner anteckningar eller funderingar 

eftersom fokus riktades på nästkommande fråga.      

Två av intervjuerna utfördes via telefon på grund utav tidsbegränsningen och att dem befann 

sig på olika orter. Det var viktigt att vara flexibel och kunna anpassa sig till både 

telefonintervjuer och intervjuer som skedde på plats hos cheferna. Detta på grund utav att 

cheferna inte alltid var tillgängliga för en intervju och tiden var begränsad.  
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Resterande intervjuer har skett på samtliga chefers arbetsplats i ett slutet rum där man kunnat 

prata ostört. Tiden för intervjuerna varierade och varade mellan 30 minuter till 1 timme och 20 

minuter. Vid slutet av intervjun frågades alltid om personen hade något mer att lägga till utöver 

det som hade tagits upp och frågats om. Detta ansågs betydelsefullt för att inte missa något som 

intervjupersonerna ansåg viktigt. Patel & Davidson (2011, s 87) menar att det krävs träning för 

att bli en bra intervjuare. Därför valdes även att göra en test intervju på en vän som arbetar och 

kan relatera till ämnet, just för att se hur intervju frågorna tolkas av någon annan och göra 

justeringar  

3.6 Presentation av respondenter   

I tabellen nedan redovisar jag för samtliga intervjupersoner med fiktiva namn för att ta hänsyn 

till konfidentialitetskravet. Jag har valt att inkludera ålder för att på något sätt skapa en bild av 

personerna. Det kommer även redovisas för vilken verksamhet personen befinner sig, hur länge 

personen har haft chefsrollen, vilket civilstånd personen har och om personen har barn. Denna 

information är relevant eftersom att det kommer att användas i analysen. I min analysdel 

kommer jag även att upprepa var varje person arbetar för att vara mer tydlig. 

Tabell 1.  

Namn Ålder Verksamhet Chefstid Civilstånd Barn 

Emma 27 Bemanningsföretag 1 år 8 mån Singel Nej 

Hanna 43 Rektor  4,5 år Sambo Vuxna 

barn 

Lisa 44 Socialtjänst 8 år Gift Små barn 

Lena 60 Turistbyrå 20 år Särbo Vuxna 

barn 

Carl 50 Bemanningsföretag 17 år Gift Vuxna 

barn 

Hugo 43 Taxibolag 8 mån Gift Små barn 

Erik 43 Bostadsföretag 17 år Singel Små barn 
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3.7 Bearbetning av material 

Som jag tidigare nämnde valde jag att spela in intervjuerna på telefon och dator. Med hjälp av 

det inspelade materialet kunde jag transkribera, där jag skrev allt som sades i ett Word 

dokument. Det tog tid att transkribera eftersom att jag hela tiden behövde pausa för att hinna 

skriva ner allt. Jag var noga med att inte missa något som sades som skulle kunna hjälpa mig 

vid analyserandet av data. Sedan skrevs alla intervjuer ut för att underlätta vid analysarbetet.  

Jag har valt att koda mina intervjuer på ett Grounded theory inspirerat sätt. Det innebär att man 

utgår ifrån empiri och skapar en lokal teori som förklarar det enskilda fallet som har studerats 

(Patel & Davidson 2011, s 31). Utifrån mitt material skulle jag hitta olika concepts och skapa 

kategorier. Concepts skapade jag utifrån begrepp och meningar som upprepades av 

intervjupersonerna. Exempel på concepts ’’flexibilitet positivt’’, denna concept skapades 

eftersom att intervjupersonen pratade om vilken positiv inverkan flexibiliteten har på hen. Efter 

att jag hade gått igenom en intervju skrev jag memos på concepts som upprepade sig, där jag 

skrev en kort sammanfattning om ’’flexibilitet positivt’’. Exempelvis ’’flexibiliteten har gjort 

att intervjupersonen kan hämta sin dotter tidigare från förskolan och spendera mer tid med 

barnen men även att personen hinner utföra privata angelägenheter på arbetstid eftersom att 

personen själv kan styra sitt arbete’’. 

Jag använde mig av understrykningspennor för att stryka under med olika färger till mina 3 

frågeställningar. Detta gjorde de enklare för mig att se vilken text som tillhörde till vilken 

frågeställning. Baserat på vilken frågeställning som jag analyserade strök jag under det som var 

relevant för den frågeställningen. När jag hade skapat alla concepts staplade jag upp dem för 

att lättare kunna skapa kategorier. Utifrån ’’flexibilitet positivt’’ skapades kategorin 

flexibilitetens påverkan som blev en rubrik i min analys och resultat del, på liknande sätt 

skapades resterande rubriker.  

3.8 Tillförlitlighet 

Vid den kvalitativa forskningsprocessen menar Patel & Davidson (2011, s 105) att validitet 

handlar om att undersöka det som är syftet med undersökningen, men även om 

forskningsprocessens helhet. Inom kvalitativa studier är det viktigt att finna företeelser men 

också tolkningen och förståelsen av vad livsvärlden innebär. Det är av stor vikt att forskaren 

hanterar datainsamlingen på ett sätt så att förförståelsen inte tar över och på något sätt påverkar 

själva analysen (Patel & Davidson 2011, s 106). I min studie har det hela tiden varit viktigt att 

fokusera på syftet och frågeställningarna jag har skapat och att inte komma in på annat som inte 

berör dessa. Vid intervjuerna fanns det en oro för hur frågorna skulle tolkas därför valde jag att 

göra en test intervju på en vän som själv arbetar och kan relatera till frågorna.  

Studiens syfte byggde just på chefers upplevelser om hur de kombinerar arbetslivet och det 

övriga livet därför var det viktigt att göra en kvalitativ studie med intervjuer. En kvantitativ 

studie hade inte kunnat fånga upp upplevelserna och därför hade jag inte heller kunnat 

undersöka det som var avsett att studera. För att öka överförbarheten i en kvalitativ studie menar 
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Geerts (1973, refererat i Bryman 2014 s 355) att forskaren ska använda sig av fylliga och 

detaljerade beskrivningar. Detta kan hjälpa andra personer att bedöma hur överförbara 

resultaten är till andra miljöer. I denna studie kommer jag att ta hjälp av detta och på ett 

beskrivande sätt presentera resultaten med hjälp av citat från intervjuerna. Detta styrker även 

min tolkning och förklarar varför en viss tolkning har gjorts.  

Trost (2010, s 131) menar att reliabilitet är när det finns en tillförlitlighet i studien, där 

slumpinflytelser inte har skett som kunnat påverka. Intervjuerna ska ske under samma 

omständigheter för alla de som deltar, detta innebär att situationen och miljön ska vara likadan 

för samtliga. I min studie har reliabiliteten tagits hänsyn till genom att alla intervjuer har skett 

på en plats där inte oljud och störningar förekommer. Det var inga störningsmoment som på 

något sätt distraherade under intervjun. Något annat jag reflekterade över var att ställa frågorna 

på ett sätt som inte var ledande, men att istället sikta på att vara mer neutral.  

Reliabiliteten ser annorlunda ut mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningsprocessen. 

En låg reliabilitet vid en kvantitativ studie enligt Patel & Davidson (2011, s106) är när en person 

till exempel blir intervjuad vid flera tillfällen och ger olika svar varje gång. Vid en kvalitativ 

intervju skulle inte detta innebära en låg reliabilitet eftersom att personen kan ha ändrat 

uppfattning eller lärt sig något nytt sedan sista intervjun som gör att personen svarar annorlunda. 

Inom den kvalitativa metoden handlar det om att fånga upp det unika för varje situation.  

3.9 Etiska Aspekter  

Fyra aspekter som har tagits hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Patel & Davidson (2011, s 63) menar att det är 

viktigt att ta hänsyn till dessa fyra forsknings aspekter för att värna om personernas integritet.  

Informationskravet innebär att deltagarna blir informerade om studiens syfte. Deltagarna ska 

även informeras om att det är frivilligt för dem att delta, även att de kan avbryta sin medverkan 

när som helst (Vetenskapsrådet 1990). Vid första kontakten med intervjupersonerna 

informerade jag dem skriftligt vad syftet med studien var, detta för att dem skulle få en tydlig 

bild av vad de skulle ta del av. Väl på plats hos cheferna berättade jag återigen vad syftet med 

studien var eftersom att det hade gått flera veckor sedan första kontakten. Jag talade även om 

att det var frivilligt för dem att delta men också att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. 

Det var viktigt i min studie eftersom att cheferna här behövde tala öppet om sin arbetsplats 

vilket för många kan tänkas vara ett känsligt ämne. Vid första kontakten informerade jag även 

om hur lång tid intervjun skulle ta så att dem visste om det innan dem tackade ja till att delta.   

Fortsättningsvis handlar samtyckeskravet om att deltagarna själva ska informera om sitt 

samtycke över att delta i studien (Vetenskapsrådet 1990). Även denna aspekt togs hänsyn till 

där jag vid första skedet frågade om de ville delta där alla chefer tackade ja. Eftersom att 

intervjuerna bokades med flera veckors framförhållning mailade jag samtliga dagen innan, detta 

för att återigen låta individen bestämma över sitt deltagande. Som jag nämnde tidigare har 
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samtliga deltagare även blivit informerade om syftet med studien. Enligt Vetenskapsrådet 

(1990) ska deltagarna själva kunna bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar. Om de 

vill avbryta sitt deltagande ska inte detta på något sätt påverka dem negativt. Detta var även 

viktigt i denna studie där deltagarna sedan innan hade fått information om tidslängden och 

accepterat denna. Men dem var även informerade om att de kunde avbryta när de ville. De 

kunde även hoppa över frågor som de inte ville svara på.  

Vidare berör den tredje aspekten konfidentialitets kravet där uppgifter om deltagarna ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Obehöriga ska inte på något sätt kunna ta del av 

deltagarnas personuppgifter (Vetenskapsrådet 1990). Detta har varit viktigt i min studie där 

personerna har fått fiktiva namn och beskrivs endast med ålder.   

Slutligen är den fjärde aspekten nyttjandekravet som handlar om att uppgifterna om personerna 

endast används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Därför kommer intervjuerna 

endast användas för studiens ändamål och efter detta kommer materialet att förstöras, vilket 

intervjupersonerna blev informerade om.  
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4. ANALYS OCH RESULTAT 

I följande kapitel kommer jag att redovisa mina resultat som bygger på empirin och teorin, där 

utgångspunkten är följande frågeställningar: 

- Vilka faktorer har betydelse för att nå en balans mellan arbetslivet och privatlivet?  

- Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och män när de kombinerar arbetet och privatlivet?   

- Hur kan arbetsplatserna bidra till Work-Life balance? 

 

4.1 Vilka faktorer har betydelse för att nå en balans mellan arbetslivet och privatlivet? 

I detta avsnitt som berör första frågeställningen, kommer jag att ta upp de faktorer som har visat 

sig ha betydelse för att nå en balans mellan arbetslivet och privatlivet. Faktorerna är 

arbetsuppgifterna, tidsbristen, den mentala stressen, arbetets betydelse, flexibiliteten, 

tillgängligheten och det övriga livet. 

4.1.1 Vilken betydelse medför arbetsuppgifterna? 

Beträffande arbetsuppgifternas betydelse för skapandet av balans visar intervjuresultaten på 

både positiva och negativa aspekter. Samtliga chefer har varierande arbetsuppgifter vilket anses 

vara positivt för balansen eftersom att det är en stimulerande del i deras arbete. Gemensamt för 

cheferna är att de ansvarar över ekonomin, personalen och arbetsmiljön på de olika företagen. 

Dem befinner sig inom olika verksamheter därav varierar innehållet av uppgifterna till viss del. 

Centrala delar utöver dessa arbetsuppgifter på turistbyrån är marknadsföring och annonsering. 

Cheferna som arbetar på bemanningsföretag nämner rekrytering och kundbesök som ytterligare 

stora delar i deras vardagliga arbete. Även inom socialtjänsten tar rekrytering upp en stor del 

då det finns en stor personalomsättning just inom ekonomiskt bistånd som chefen arbetar. Inom 

bostadsföretaget är förvaltningen av fastigheterna en central del. Arbetet som rektor innebär att 

ansvara över de tre huvudområdena som tidigare nämns men även eleverna på skolan. Slutligen 

har taxibolagen som förstnämnt ansvar över ekonomin, personalen och arbetsmiljön. Utöver 

dessa arbetsuppgifter nämner cheferna att mycket annat tillkommer, saker som behöver fixas 

för stunden så som telefoner som går sönder eller bord som behöver höjas eller sänkas. I mina 

resultat framkommer att arbetsuppgifterna många gånger kan vara otydliga vilket gör det 

problematiskt för cheferna att veta vad som krävs av dem i alla situationer. Otydliga 

arbetsuppgifter är något som påverkar chefernas balans negativt speciellt i början av deras 

chefskarriär. 

Arbetsuppgifterna är tydliga till viss del, det är mycket som man kan undra över. Det kan 

ringa in någon och fråga vad vi har för ventilationssystem och då undrar man, är det 

verkligen min uppgift att veta det? Det är mycket olika saker som man blir inblandad i och 

som man undrar om det ens ingår i mitt jobb. Så det är inte så enkelt egentligen. Det är inte 

bara personal, elever och ekonomi. (Hanna, rektor) 
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Jag tycker att det har varit ganska vagt med vad min arbetsbeskrivning faktiskt är.. Jag fick 

ingen introduktion, vi har inga målsättningar, vi mäts inte så det är väldigt svårt att veta 

vad dem förväntar sig av mig.. Jag vet ju att jag gör ett bra jobb men det vet jag för att 

kunderna säger det till mig inte för att min chef säger det. (Emma, bemanningsföretag) 

Vidare finns det i mina resultat en tydlig koppling bland de chefer som upplever att de har 

otydliga arbetsuppgifter, dessa personer tar på sig mycket arbete och sätter höga krav hos sig 

själva eftersom att de inte riktigt vet vilka kraven egentligen är. Individerna som har haft 

chefsrollen i fler år upplevs ha mer klart för sig vad som krävs av dem. De har en budget som 

behöver nås under året och utgår ifrån att den hela tiden hålls. Denna utgångspunkt gör att dem 

på ett sätt vägleds i sitt arbete och påverkas mindre av otydligheterna i arbetet.   

Något annat som påverkar chefernas balans negativt är plötsliga uppgifter. Cheferna behöver 

agera vid plötsliga situationer som berör arbetsplatsen som exempelvis bränder, 

organisationsförändringar eller om det händer något i receptionen med olika kunder. Ett 

övergripande mönster är att cheferna oavsett vad de sitter och arbetar med måste agera vid 

krissituationer som uppstår på arbetsplatsen. Det gör att många av dem inte kan fokusera fullt 

ut på en uppgift, ibland börjar dem arbeta på något och behöver lämna det för att annat blir 

viktigare i just den stunden. Lisa menar att det kan vara svårt att få ett sammanhängande arbete. 

Flera av cheferna upplever detta som ett störningsmoment i arbetsprocessen och menar på att 

de vid uppgifter som de behöver vara mer fokuserade på istället arbetar hemifrån. Jag tror att 

chefsrollen kräver mycket fokus och flexibilitet från individen eftersom att de snabbt behöver 

ändra riktning i sitt arbete.  

Mina resultat överensstämmer med hur Allvin, et al (2006) beskriver att arbetslivet ser ut. 

Allvin, et al (2006, s 17f) menar att det saknas tydliga krav på vad som egentligen förväntas av 

individen i arbetet. De otydliga kraven leder till att anställda anstränger sig bortom sin egna 

förmåga. Grönlund (2007) menar att det strukturlösa arbetslivet har lett till att individen har 

mer frihet och själv behöver bestämma vilket kan leda till stress. Vidare menar Grönlund (2007) 

att stress kan orsakas av just otydliga och motstridiga krav. Utifrån mina resultat är det tydligt 

att cheferna har en bred roll där arbetsuppgifterna är många och kraven otydliga, vilket kan 

förklaras i ett fritt arbete. Dem själva nämner att det är ’’frihet under ansvar’’. Allvin et al 

(2006) menar att de fria arbetet kan leda till att individen inte helt kan slå sig fri från arbetet. 

Ovanstående faktor anser jag påverkar flera av cheferna i min studie då dem tycker att det finns 

mycket att göra men få krav på hur eller vad som ska göras först. 

Utifrån mina resultat märker jag att chefer som har haft sin roll längre med tiden får grepp om 

arbetsuppgifterna och finner dem tydligare än andra. De känner sig även säkrare i sin roll och i 

de beslut dem tar. De har erfarenhet av hur de har gått tillväga tidigare och kan applicera det i 

framtida arbetssituationer. Individerna som har haft chefsrollen längre upplever att de har koll 

över sitt arbete och vet vad som krävs av dem i större utsträckning än de som har arbetat färre 

år.  
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Cheferna menar att dem inte skulle klara av att sitta och göra samma sak varje dag, fokus bytet 

ger arbetet en viss mening. Carl (Bemanningsföretag) som har haft chefsrollen i 17 år menar att 

det är anledningen till varför han är chef, just för att ingen dag är den andra lik. Lisa 

(socialtjänsten) menar att första året som chef är svårt och utpumpande eftersom att allting är 

nytt. Men med tiden får man erfarenheter och lär sig att göra saker på ett visst sätt. Cheferna 

som uttrycker att de har duktig personal under sig, menar att det underlättar för dem i deras 

arbete. Det första året verkar vara avgörande för hur cheferna kommer trivas i sin roll framöver, 

får dem en bra grund i sitt arbete med introduktion och tydliga instruktioner på vad som ska 

göras underlättar det för dem. Samtliga chefer har varierande uppgifter och stora 

ansvarsområden. Cheferna som har haft sin roll i flera roll upplever en balans i sitt arbete och 

känner sig trygga i rollen. Däremot skapar det svårigheter för dem som är nya i rollen.    

 

4.1.2 Vad är ’’good enough’’?  

En annan intressant upptäckt är att flera upplever tidsbrist i både arbetet och det övriga livet. I 

följande avsnitt kommer jag att ta upp den tidsbrist som finns i arbetet. Ett ständigt problem är 

att tiden inte alltid räcker till för att utföra arbetsuppgifterna, vilket är något som kan tänkas 

påverka balansen hos cheferna negativt. Tidsbristen leder i sin tur till att cheferna många gånger 

får jobba över. Utifrån mina resultat märks det tydligt hur flera har skapat ett ’’good enough’’ 

tänk som ska hjälpa dem att balansera upp arbetsmängden som uppstår, men även för att arbetet 

inte ska ta upp för mycket av deras liv.  

Ett intressant fynd är att cheferna menar att de behöver ha ett ’’good enouh’’ tänk, där dem 

satsar på att arbetet blir tillräckligt bra och därmed nöjer sig. Något som inte är lika lätt för 

samtliga chefer då en del är väldigt prestationsinriktade och alltid vill leverera. Ännu mer 

problematisk blir det vid tider då det är en hög arbetsbelastning. Fortsättningsvis visar resultaten 

på att cheferna har väldigt höga krav på sig själva men att det även ställs höga krav utifrån. 

Medarbetarna har höga krav på att cheferna ska kunna allt och flera av cheferna har därför lärt 

sig att säga ifrån.  

 

Inför medarbetarna är det många gånger höga krav. Men jag är ganska transparant med att 

säga att jag inte vet, om jag inte vet något. Vi får ta reda på det, jag har ingen aning, jag har 

aldrig stött på detta innan, det ligger inte inom mitt arbetsområde säger jag då. Man måste 

också tänka att chefen kan också ha fel ibland (Lisa, socialtjänsten)  

Noon, et al. (2013, s 343) menar att det kan uppstå konflikter vid kombinationen av arbetslivet 

och det övriga livet. Konflikterna uppstår när det blir en obalans i livet, som när arbetet tar över 

och det blir svårt att tillfredsställa kraven ifrån det övriga livet. På samma sätt kan det bli en 

obalans hos individen om det övriga livet tar över som gör det svårare att klara av sitt arbete. 

Noon, et al. (2013, s 343) menar att båda sfärerna är viktiga men det har blivit mer fokus på 

obalansen som skapas av arbetsförpliktelserna. Det är något som genomsyrar även denna studie 

där en gemensam upplevelse är att arbetet i större utsträckning påverkar det övriga livet. Det 
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övriga livet som jag kommer att gå in på längre fram påverkar individen på ett annat sätt, men 

eftersom att mer tid spenderas på arbetet och med arbetet tar den sfären över för cheferna. 

Även Greenhaus & Beutell (1985) menar att de kan uppstå konflikter när för mycket tid 

spenderas på ena sfären. Det blir svårt att uppfylla kraven i dem bägge sfärerna när ena sfären 

tar över. Baserat på mina resultat märker jag hur cheferna anser att det är en ständig kamp att 

hålla isär dem två sfärerna, vilket är varför dem har infört ett ’’good enough’’ tänk hos sig 

själva. De menar att arbetet har en stor betydelse för dem men att det även finns ett liv utanför. 

Ett tydligt mönster är att dessa två sfärer måste fungera för att cheferna ska kunna uppnå en 

balans dem emellan.  

Hugo som arbetar på ett taxibolag säger ’’Fixar man så att det funkar bra med familjen så har 

man större möjlighet att ha det bra på jobbet också. Men går jobbet ut för mycket över 

familjelivet så blir det svårt att få allt att fungera’’. Detta kan kopplas till hur Noon, et al (2013, 

s 342) definierar balansen mellan arbetslivet och det övriga livet. Balans uppnås enligt Noon, 

et al när individen på ett tillfredsställande sätt kombinerar arbetslivet och övriga livet utan att 

kraven från den ena sfären leder till missnöje i den andra sfären. Även utifrån mina resultat har 

cheferna en klar bild över hur de hade velat att deras situation såg ut för att uppnå en balans, 

men menar att arbetet många gånger tar över det övriga livet.  

Flera av cheferna försöker att inte arbeta över för mycket på sina 40 timmar men en del gör det 

ändå. Lena som arbetar på turistbyrån menar att det är svårt att ta ut timmarna som hon har 

arbetat över eftersom att dem är så få anställda. På hennes kontor är dem 2 heltidsanställda, 

vilket gör att hon försöker ta ut extra timmarna under säsongen när dem har säsongsanställda 

istället. För att hon ska kunna balansera upp hennes arbete och övriga liv krävs mycket 

planering från hennes sida. Guest (2002) menar att anställda arbetar över mer idag än vad det 

tidigare har gjorts. Vidare menar Guest att det uppstår en känsla av obalans mellan arbetet och 

det övriga livet eftersom att arbetskraven dominerar livet allt mer.  

Överlag hinner inte cheferna med 40 timmars veckor för att utföra alla arbetsuppgifter. Det är 

oftare att dem ligger på plus timmar än minus timmar. När Erik som arbetar på bostadsföretaget 

får frågan om han kan ta ut sina plus timmar när han vill svarar han: 

Nej, det kan jag inte. Men sen har vi något som kallas för förtroende tid. Vi får inte sätta 

upp övertid. Men vi har istället lite påslag på grundlönen. Med det påslaget förväntas också 

att jag inte ska ta ut timme för timme. Om jag sitter och jobbar två timmar extra ikväll så 

har jag inte rätt att ta ut två timmar någon annan dag. Det förväntas att jag ska kunna jobba 

lite mer. Men om det blir att jag sitter och jobbar 8 timmar över, så kan jag försöka gå hem 

lite tidigare om jag kan det, det är sällan man kan det. 

Erik som har arbetat på samma arbetsplats i 17 år upplever inte att detta är problematisk. De 

leder till en del sena kvällar som kompenseras upp med bra arbetsgivare. Anledningen till varför 

flera av cheferna behöver arbeta över är på grund utav de flertal möten som de behöver närvara 

vid varje dag. Utifrån resultaten är det inte endast tid som spenderas på möten men även 

förberedelser innan och arbetet efter mötena, vilket gör att den administrativa tiden blir väldigt 



24 

 

liten för dem. I vissa fall underlättar det för chefer som har chefskollegor att kunna ta ut 

övertidsarbetet men för andra har inte det någon betydelse. Eftersom att de har ett omfattande 

arbete och de har svårt att täcka upp för varandra längre perioder. En av cheferna handskas med 

detta genom att fördela en del av sina arbetsuppgifter till sin personal, vilket underlättar 

balansen i arbetet. Andra har inte den möjligheten och känner därför att det skapar en obalans 

eftersom att det blir en hög arbetsbelastning för dem. Övertidsarbete påverkar chefernas balans 

negativt när de känner att de inte kan ta ut sina timmar på grund utav att de har för mycket 

arbete. 

 

När jag frågar Lena hur hon gör för att kombinera arbetslivet och det övriga livet på ett 

tillfredsställande sätt svarar hon ’’Jag försöker att gå hem när jag ska, jag försöker att inte jobba 

övertid längre. Jag jobbar så mycket extra på helger och så, så jag får väldigt mycket timmar. 

Jag har aldrig varit på minus flex någonsin, aldrig en endaste gång’’. Större delen av Lenas tid 

har gått åt arbetet där barnen har blivit lidande. Det är något som har påverkat henne mycket 

under hennes 20 år som chef. Även nu när barnen är äldre menar hon att det är svårt att få tid 

till att träffa dem. Det är på grund utav viktiga möten som hon behöver närvara vid och är svåra 

att flytta på.  

Problematiken kring arbetet liknar vad Noon, et al. (2013 s344) nämner, där distraktioner som 

uppstår i arbetet kan påverka det övriga livet. Även Pleck et al. (1980) menar att en 

förekommande faktor som skapar konflikter mellan arbetet och det övriga livet är när anställda 

har mycket övertidsarbete. Ett övergripande mönster i mina resultat är att arbetet många gånger 

skapar konflikter hos cheferna, där dem egentligen önskar att dem kunde spendera mer tid med 

sina barn eller på fritiden. Övertidsarbetet är något som för flera av cheferna påverkar balansen 

mellan arbetet och det övriga livet negativt. 

4.1.3 Den mentala stressen  

Utöver tidsbristen som många gånger leder till övertidsarbete är en annan faktor som påverkar 

cheferna både i sitt arbete men även hemma den mentala stressen. Den mentala stressen dyker 

upp när det är en hög arbetsbelastning eller om det är något jobbigt som händer på arbetsplatsen.  

 

Hanna som är rektor menar att det på senare tid har blivit svårt att släppa arbetet helt hemma. 

Hon menar att det beror på att många av hennes elever har mycket tragiska saker med sig som 

i sin tur påverkar henne. Även Erik som arbetar på bostadsföretaget menar att det är en del 

arbetsrelaterade saker som han lägger mycket tankar på även på sin privata tid. Vidare menar 

han att det hade kunnat se annorlunda ut om han hade haft en partner att diskutera dessa saker 

med. Det hade gjort det lättare att släppa dessa tankar. 

Flera av intervjupersonerna menar att det är svårt att släppa chefsrollen på fritiden. Det upplevs 

vara svårt att skifta roll, från att styra och ställa till att släppa saker och plötsligt hålla tillbaka. 

Lisa menar att när det händer något i det privata livet tar hon en ledarroll även där. Hon säger, 

jag har inget behov av att styra och ställa i mitt privat liv absolut inte, jag tror bara att man är 

så som person kanske’’ (Lisa, socialtjänsten)  
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Jag har i tidigare avsnitt tagit upp den tidsbaserade och krav konflikten som Greenhaus & 

Beutell (1985) talar om men jag ska även ta upp den beteendebaserade konflikten. Baserat på 

resultaten är samtliga konflikter av relevans. Den beteendebaserade konflikten menar 

Greenhaus & Beutell uppstår när beteenden från ena sfären tas med till den andra sfären. En 

chef kan till exempel på arbetsplatsen ge instruktioner till sin personal men detta 

förhållningssätt kan inte på samma sätt tillämpas hemma. Utifrån mina resultat ser jag att det 

för cheferna många gånger är svårt att släppa chefsrollen. Det är ett beteende som tas med in i 

det övriga livet.  

Enligt Greenhaus & Beutell (1985) uppstår en belastningskonflikt när kraven från ena sfären 

stör den andra sfären. Detta är även något som syns i mina resultat, där den mentala stressen 

som utspelar sig på grund utav arbetet många gånger tas med hem. Detta skulle jag säga ses 

som en belastningskonflikt eftersom att det är något som stör cheferna i deras övriga liv. 

Däremot menar cheferna att detta speciellt utspelar sig vid perioder då det är en hög 

arbetsbelastning och jobbiga saker händer på arbetsplatsen. Dessa perioder gör att balansen 

mellan arbetslivet och det övriga livet blir svårare att handskas med. Även Ford och Collinson 

(2011) menar att chefer på grund utav den höga arbetsbelastningen har svårt att skapa en balans 

mellan arbetet och det övriga livet.  

Som jag tidigare nämnde är det just arbetsbelastningen som skapar den mentala stressen hos 

cheferna. Den psykiska stressen och chefsrollen som är svår att komma ur i det övriga livet har 

betydelse för huruvida cheferna upplever balansen mellan bägge sfärerna. Viktigt för cheferna 

är att kunna prata om detta med sina partners för att kunna släppa på den mentala stressen.  

4.1.4 Hur viktigt är arbetet egentligen? 

Arbetet har för samtliga en stor betydelse i deras liv det är något som ger dem mening. En 

positiv känsla är att dem känner sig behövda men även den sociala samhörigheten. Det är viktigt 

att ha ett arbete där man trivs och har roligt menar cheferna. En annan viktig del i arbetet är 

arbetsgivarna. Cheferna menar att arbetsgivarna och kollegor spelar en str roll för huruvida de 

ska trivas på sitt arbete. Ett tydligt mönster i mina resultat är att personer som säger att de har 

bra arbetsgivare även trivs bättre på sin arbetsplats. 

Även Ford och Collinson (2011) menar att arbetet har en stor betydelse för chefer. Det ökar 

deras självkänsla och får dem att känna sig framgångsrika. Deras resonemang liknar vad mina 

resultat visar, där arbetets betydelse anses vara en central del hos cheferna och anledningen till 

varför de överhuvudtaget arbetar. Flera av cheferna menar att de inte hade klarat av att inte 

arbeta eller att arbeta deltid. Däremot hade dem önskat två timmar mindre om dagen för att 

hinna göra mer saker i det övriga livet.  

När Emma som arbetar på ett bemanningsföretag får frågan, ’’Hur trivs du på ditt arbete?’’. 

Svarar hon att hon trivs ganska dåligt. Vidare säger hon:  

 

Chefsbytet som vi gjorde under jul har varit det sämsta jag någonsin sett […]  När jag har 
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försökt ge min chef feedback så pushar hon ifrån sig. Men jag har ju också världens bästa 

kollegor på golvet här, de är så grymma så det är egentligen det som har gjort att jag har 

kunnat stanna så pass länge som jag har gjort. (Emma, Bemanning) 

Emma har varit chef på ett bemanningsföretag i nästan 2 år. Det är många gånger hon har velat 

byta arbetsplats men hon har stannat på grund utav kollegorna. Hos flera av cheferna bidrar 

kollegorna till att dem trivs bättre på arbetsplatsen och bidrar till en positiv känsla i deras liv. 

Detta är något som kan tänkas påverka deras balans i arbetet till det positiva. Även vid dåliga 

relationer med arbetsgivarna kan kollegorna lyckas skapa trivsel.  

4.1.5 Flexibilitetens påverkan  

En annan faktor som har betydelse för hur cheferna balanserar arbetet och det övriga livet är 

flexibiliteten som på olika sätt syns på arbetsplatserna. Flexibiliteten anses vara viktig för 

samtliga intervjupersoner, de menar att det är något som behövs i dagens arbetsliv och något 

som gör många arbetsplatser mer attraktiva. För många av cheferna har detta hjälpt dem att 

kombinera arbetet och det övriga livet på ett mer tillfredsställande sätt. Flexibiliteten yttrar sig 

i intervjuerna genom att dem kan arbeta hemifrån, i arbetsuppgifterna och speciellt i 

arbetstiderna.  

Jag kan vara flexibel när det gäller det mesta! Oavsett om det gäller tider eller vad jag gör 

på jobbet, hur mycket jag kan påverka och sådär så skulle jag säga att jag kan påverka 

väldigt mycket. Det är en sån del som påverkar positivt till att man trivs och att man 

upplever att det inte är för stressigt och sådär. (Hugo, taxibolag)  

Även Allvin, et al (2013) menar att flexibiliteten ger individer möjligheten till att arbeta 

hemifrån, anpassa tiderna utefter egna behov men också att dem kan gå senare till jobbet och 

sluta senare. Allvin, et al menar att arbetsförhållandena på senare tid har ändrats, där 

organisationer idag arbetar med decentraliserat och flexibelt. Det har medfört att kraven på 

individen och organisationen har ökat. Vidare menar Allvin, et al att arbetsmarknaden 

domineras av lågreglerade och gränslösa jobb med flexibla arbetsförhållanden.  

Samtliga chefer menar att de är fria i sitt arbete och kan styra det i den riktning dem vill. Det är 

ingen som hela tiden kontrollerar vad dem gör. Det som kan kontrolleras är budgeten som för 

många arbetsgivare anses vara viktigt att cheferna följer. Carl från bemanningsbranschen säger 

’’det är inte en ständig uppföljning men ganska kontinuerlig för att se att vi är på rätt väg, att vi 

gör rätt saker’’. Utifrån mina resultat verkar detta vara en positiv del i arbetet att dem har en 

viss uppföljning, på grund utav att om det skulle gå dåligt behöver dem hjälp för att komma på 

rätt väg igen. Vidare skulle jag säga att det fria arbetssättet har lett till ökade krav hos cheferna, 

eftersom att det ligger större ansvar hos dem att styra arbetet i rätt riktning. 

Det flexibla arbetssättet underlättar i flera olika sammanhang, exempelvis för dem som har 

yngre barn, vid privata angelägenheter och för dem som har fritidsintressen som dem behöver 

anpassa sig till tidsmässigt.  
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Jag kan vara flexibel till viss del. Det är mycket möten som man är låst till men annars när 

jag inte har det så har jag väldiga möjligheter till att vara flexibel. Att kunna lösa privata 

saker som tandläkare och alla dem här grejerna. Jag som är separerad behöver varannan 

vecka kunna vara lite flexibel med att kunna hämta lite tidigare på skolan och sådär också. 

Den möjligheten finns. (Erik, bostadsföretag)  

Utifrån resultaten märks det tydligt att cheferna inte alltid kan vara flexibla men ser det som 

positivt när dem kan vara det. Möten är något som tar upp mycket av chefernas tid och gör att 

dem ibland till exempel inte kan arbeta hemifrån. Ett annat tydligt mönster är att cheferna gärna 

vill vara på plats så gott det går för att finnas där för sin personal som många gånger blir lidande 

på grund utav möten. Vid situationer där administrativt arbete ska göras sitter dem hemma för 

att inte bli störda av personal som kommer in på kontoret. Jag skulle säga att cheferna har krav 

från olika håll som dem behöver tillfredsställa vilket gör det svårt att kunna vara flexibel alla 

gånger.  

 Det är inte alltid att jag kan göra mina 8 timmar här, det är nog 3 av 5 dagar. På grund utav 

att jag ska hämta barnen och lämna samma dag. Då har jag möjligheten att jag kan sätta 

mig på kvällen, jag kan logga in och så kan jag jobba en timme. Det kanske inte är 

rekommenderat att göra det under väldigt lång tid nej […] Jag prioriterar istället att hämta 

min dotter lite tidigare så att hon inte behöver vara så länge på förskolan och så kan jag ta 

en timme när hon har gått och lagt sig iså fall och jobba. (Lisa, socialtjänsten)  

Utifrån mina resultat stämmer Grönlunds (2004) resonemang om att individer som har svårt för 

att avgränsa arbetet kan ha svårt med det flexibla arbetssättet. Flexibiliteten kan leda till att 

ambitionsnivån hos individer ökar eftersom att det ligger i deras händer att fullföra sina 

arbetsuppgifter. Det är något som även syns bland mina intervjupersoner där många arbetar till 

16 eller 17 för att sedan hämta barnen eller göra andra saker. Därefter återupptar dem arbetet 

hemma på kvällen för att dem har möjligheten till det. Cheferna menar att det flexibla 

arbetssättet hjälper dem att kombinera livets alla delar på de sätt som dem bäst vill. Det är ett 

sätt som passar dem för att kunna kombinera arbetet och det övriga livet. För vissa passar det 

bättre än för andra.  

Vidare menar Grönlund (2004) att de flexibla arbetstiderna inte påverkar familjelivet. Detta just 

för att individen själv kan bestämma sin arbetstid och på så sätt hitta tid för familj, vänner och 

fritidsintressen. Grönlund menar också att individer som upplever större konflikt mellan arbetet 

och familj är dem som har en obegränsad flexibilitet. Detta är något som kan kopplas till mina 

resultat. Cheferna kan till viss del vara flexibla i deras arbete och det ses som något positivt för 

samtliga. Dem är begränsade till att inte alltid arbeta hemifrån eftersom att dem behöver närvara 

vid möten och även finnas för sin personal på kontoret. Som jag tidigare har nämnt innebär 

chefsrollen mycket ansvar och stora arbetsområden men med mycket frihet under ansvar, därför 

tror jag att det är till deras fördel att inte ha en obegränsad flexibilitet. Emma som arbetar på ett 

bemanningsföretag upplever i dagsläget att hon har svårt att få arbetet och det övriga livet att 

gå ihop. På fritiden spenderar hon nästan all sin tid åt basket där hon spelar på elit nivå. När jag 

frågar Emma om hon har möjlighet till att vara flexibel i sitt arbete svarar hon:  
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Ja, jag kan vara väldigt flexibel. Därför kan jag spela i damligan, för att jag kan gå vid fyra 

eller tre, det är ingen som kommer att säga något […] jag hade inte kunnat skriva på 

kontraktet för basketen om jag inte hade haft det här jobbet, att det är så flexibelt som det 

är. Men sen så har jag inte så mycket annan fritid som du kanske märker. Inte nu under 

säsongen i alla fall eftersom att jag har extremt mycket träningar.  

Emma har en obegränsad flexibilitet som har lett till konflikter mellan arbetet och det övriga 

livet. Hon säger ’’jag har ju tänkt typ tusen gånger att jag ska hoppa av för att jag inte orkar. 

Jag har inte tyckt att det har varit kul där vilket har gjort att jobbet inte är kul, jag har kontrakt 

på båda så det är bara att suck it up’’. I hennes fall har den obegränsade flexibiliteten varit 

anledningen till att hon tackade ja till ett kontrakt inom basketen, vilket hon nu i efterhand 

ångrar eftersom att det skapat konflikter i hennes liv. Resterande chefer menar att de kan vara 

flexibla till viss del vilket bidrar positivt till deras balans mellan arbetet och det övriga livet. 

Gemensamt för intervjupersonerna är att dem försöker att arbeta fram till 16 eller 17 för att 

sedan hinna hämta sina barn på förskolan eller skolan. Därefter kan vissa sitta och arbeta på 

kvällen när barnen har gått och lagt sig. Dem ser det som en fördel att kunna göra detta när det 

är mycket på jobbet. Flera av cheferna har även partners som är chefer själva vilket gör att dem 

kan sitta tillsammans och arbeta.  

Grönlund (2004) menar att problemen som finns vid kombinationen av arbetet och det övriga 

livet inte löser sig med en begränsad flexibilitet. Något som stämmer överens med mina resultat, 

där personer som har en begränsad flexibilitet ändå upplever att andra delar kan vara 

problematiska. Det finns ytterligare faktorer som påverkar dem som exempelvis den mentala 

stressen, hög arbetsbelastning och otydliga arbetsuppgifter. Flexibiliteten är däremot något som 

samtliga chefer gör att dem kan klara av sitt arbete. 

4.1.6 Digitaliseringen leder till ständig tillgänglighet  

Chefernas möjlighet att vara tillgängliga på grund utav digitaliseringen som har utvecklats, där 

många arbetssystem kan kommas åt via datorn och telefonen påverkar både positivt och 

negativt. Samtliga intervjupersoner menar att det inte står i deras arbetsbeskrivning att dem 

behöver vara tillgängliga, det är ingen som bokstavligt kräver det. Däremot tror cheferna att det 

förväntas att dem är tillgängliga efter arbetstid vid mer akuta fall. Tillgänglighetens funktion i 

chefernas arbetsliv är otydlig och hanteras därför på olika sätt. Även det övriga livet kräver en 

viss tillgänglighet, det visar sig däremot vara en mindre problematisk del för dem flesta.  

Det är ju det där, jag behöver egentligen inte det står inte i min arbetsbeskrivning men sen 

är det också luddigt […] jag jobbar utanför arbetstiden för att jag tycker att det krävs för att 

jag ska kunna göra ett bra jobb och för att kunden ska gilla mig, vilket jag tydligen har 

lyckats med. Emma, Bemanningsföretag  

Jag vet att om mina kollegor skulle behöva få tag på mig så är det så pass viktigt, då får jag 

ju svara så är det ju när man är chef eller ledare då är man kanske lite mer tillgänglig. Det 
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är vell därför man är chef och har någon krona mer i kuvertet. Det är extremt sällsynt att 

någon behöver få tag på mig sju på kvällen. Det är klart det har hänt genom åren men det 

är väldigt sällsynt. Carl, bemanningsföretag  

Alltså tittar man, så finns det inget som formellt säger att jag måste vara det. Men det är 

klart att om man inte är det så missar man ju saker. Så det är klart att någonstans genom 

att vara snabbt tillgänglig och kunna möta olika saker på olika sätt så upplever jag att man 

skapar sig en starkare position. Hugo, taxi bolag  

Utifrån vad cheferna berättar tolkar jag det som att dem är tillgängliga på eget bevåg. Det är 

inget krav men dem upplever att dem kan göra ett bättre jobb om dem är tillgängliga. Jag 

upplever det som att dem gör det för sin egen skull för att inte missa något som kan vara viktigt 

i deras arbete. Även Bergman och Gustafsson (2008) diskuterar begreppet tillgänglighet. Dem 

menar att tillgänglighet är när individer ger upp sin tid och energi till någon annan. Utifrån mina 

resultat råder delade meningar. Det handlar till viss del om att de ger sin tid till någon annan 

som då är kunden eller organisationen i detta fall, men mycket ligger i att dem själva vill känna 

att dem gör ett bra jobb. De kommer i sin tur känna sig mindre stressade av att ha svarat på ett 

samtal och löst arbetet där och då, än att behöva gå till arbetet och veta att det är något som 

väntar dem.  

Vidare menar Bergman och Gustafsson (2008) att dem anställda visar lojalitet gentemot 

organisationen genom att vara tillgängliga, vilket kan leda till att dem anställda på detta sätt kan 

förbättra sina karriärmöjligheter. Kopplat till mina resultat skulle jag säga att cheferna redan 

har kommit långt i deras karriär och att det mer handlar om att få en starkare position som Hugo 

nämner. Eftersom att dem är tillgängliga efter arbetstid kan dem lösa saker som händer som i 

sin tur kan göra deras kunder eller personal nöjda. Hade dem inte kunnat lösa dessa saker hade 

det varit mer för dem att göra när dem kommer till arbetet, vilket kanske hade gjort att dem 

hamnat efter i sitt arbete.  

Bergman (2011) menar att både arbetslivet och det övriga livet ställer krav på tillgänglighet. 

Där arbetet förväntar sig att individen arbetar utanför arbetstiden, under vissa specifika tider, 

men även att individen tar med arbete hem eller åker på arbetsresor. Det är något som även 

hittas i mina resultat där chefsarbetet inkluderar dessa delar. Men även där det övriga livet 

ställer krav på tillgänglighet hos cheferna.  

Vidare menar Bergman (2011) att barn, partners eller anhöriga också förväntar sig en del av 

individens tid och energi. Det kan därför bli svårt att kombinera arbetslivet och det övriga livet 

eftersom att tiden behöver disponeras på rätt sätt och bemöta förväntningarna. Utifrån vad mina 

intervjupersoner har sagt finns det förväntningar från båda sfärerna, det handlar för dem om att 

prioritera rätt saker. För dem flesta är arbetet något som tar upp en större del och som kräver 

mer av individen än vad det övriga livet gör. För exempelvis Emma som även ingår i en sport 

på heltid blir det mer utmanande att få ihop bägge delarna. Hon upplever inte att hon har lyckats 

hitta någon balans eftersom att varken arbetet eller sporten är roligt längre.  

Andra upplever att dem lyckas nå upp till förväntningarna som ställs på dem eftersom att dem 

har möjlighet till det flexibla arbetssättet. Även i detta avsnitt är Grönlunds resonemang om den 
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ökade ambitionsnivån på grund utav det flexibla arbetssättet relevant. Där Hugo menar att det 

flexibiliteten gör att man även sitter på kvällen och arbetar för att man kan.  

 

Jag försöker att inte jobba den tiden som jag är med familjen på kvällen. Det är klart att 

man kan kolla mobilen lite halvt i smyg och se om det är något jobb mail eller sådär. Men 

jag sätter mig inte och svarar på någonting utan då får jag göra det när dem andra har gått 

och lagt sig till exempel. Den tiden som är familjetid den försöker jag hålla på. Sen kan det 

såklart hända någonting eller att man inte hinner slutföra något under dagen som man måste 

ta när man kommer hem. Men där är det hela tiden den där flexibiliteten, att vet jag att jag 

kan så får jag försöka avsätta lite för att göra det den kvällen. (Hugo, taxibolag)  

 

Det ovanstående citatet visar att familjen också har förväntningar och kräver tid. I dessa 

fall underlättar det för cheferna att kunna vara flexibla med arbetet och sitta på kvällen 

och arbeta. Cheferna prioriterar tiden med familjen speciellt när det finns barn inblandade 

eftersom att tiden dem får ihop är väldigt liten, från det att dem kommer hem från jobbet 

och barnen ska lägga sig. Ordet prioritering är något som flera av cheferna nämner där 

dem väljer att prioritera tiden med deras barn framför tiden som spenderas på att 

motionera eller med vänner. Däremot blir tiden som dem spenderar på sig själva lidande 

och något som dem skulle vilja ha mer tid för. Dem prioriteringar som görs bidrar positivt 

till chefernas balans.  

Vidare visar mina resultat att cheferna har möjligheten till att vara tillgängliga eftersom att dem 

tar med arbetstelefonen och arbetsdatorn hem. För många underlättar det att kunna titta mailen 

på kvällen eller helgen för att se om något har hänt. Det är inte alla som väljer att svara på mail 

eller samtal efter arbetstid men det upplevs vara till en fördel för cheferna att i alla fall kunna 

titta mailen. Både Rutherfords (2001) och Thomson et al. (2006) diskuterar mailens betydelse 

bland chefer, det är något som tar upp en stor del av deras tid och blivit ett populärt sätt att 

kommunicera på bland många arbetsplatser. Även bland mina intervjupersoner har mailen en 

stor funktion i deras arbete. Cheferna menar att det uppstår en typ av arbetstillfredsställelse när 

de har svarat på 40-50 mail om dagen eftersom att dem känner att dem har fått mycket gjort.  

Thomas et al (2006) menar att mailen kan leda till känslor av överbelastning hos många 

individer eftersom att svaren förväntas ske omedelbart. Utifrån mina resultat upplever jag det 

som att både mailen och telefonen leder till dessa känslor. Jag uppfattar det som att det vid hög 

arbetsbelastning känns jobbigare att läsa mailen eftersom att det blir för mycket.  

Ett tag var det mycket mer att göra och då kände jag mig stressad. Då bestämde jag mig för 

att nej, nu slutar jag läsa mail på kvällen. För då snurrade det ganska duktigt i huvudet ett 

tag. Man har svårt att sova och ligger och tänker på saker och ting. Då fick jag bara 

bestämma mig för att sluta läsa mailen. (Carl, bemanningsföretag) 

Utifrån vad Carl säger uppfattas mailen som något stressande när det är en hög arbetsbelastning. 

När det inte är en hög arbetsbelastning upplevs det som positivt att kunna vara tillgänglig. 
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Beroende på vilken period cheferna befinner sig i kan tillgängligheten tänkas påverka deras 

balans negativt eller positivt.  

Ford och Collinson (2011) menar att chefer ser tillgängligheten utanför arbetstiden som en plikt 

på grund utav att dem har höga löner. Det visar sig även i mina resultat där chefer ser det som 

en del av deras arbete att vara tillgängliga efter arbetstiden. Lena säger ’’det är väll inget uttalat 

krav men är man chef för en verksamhet så måste ju någon vara tillgänglig, det finns ingen 

annan som kan vara det på samma sätt som jag’’ Cheferna ser det som en plikt att vara 

tillgängliga eftersom att dem besitter en chefsroll. I tidigare avsnitt nämnde även Carl att det är 

därför man har någon krona mer i kuvertet. 

Det är även vanligt att cheferna är tillgängliga på helger. En del av cheferna är tillgängliga för 

mer akuta situationer och andra sitter och arbetar söndagar. Det är också något som cheferna 

menar är till deras fördel eftersom att dem är mer förberedda när dem kommer till jobbet på 

måndagen. Ford och Collinson (2011) menar att för vissa chefer är det avgörande att kunna vara 

flexibel mellan arbetet, familjen och fritiden. Bland andra chefer var det viktigt att däremot ha 

tydliga gränser mellan arbetet och det övriga livet. Utifrån mina resultat är det avgörande att 

kunna vara flexibla i arbetssättet för att kunna få det övriga livet att gå ihop. Som jag tidigare 

nämnde slutar cheferna hellre tidigare för att kunna åka hem och sitter sedan på kvällen och 

arbetar. Dem pendlar mellan dem bägge sfärerna. Även på arbetstid tar dem tillvara att utföra 

privata angelägenheter så som att gå till frisör, tandläkare eller ta privata samtal. Hade dem haft 

tydliga gränser mellan arbetet och det övriga livet hade inte detta gått ihop för dem.  

För att sammanfatta detta avsnitt är tillgängligheten både negativ och positiv vid skapandet av 

balansen mellan arbetet och det övriga livet. Det påverkar cheferna negativt när det är en hög 

arbetsbelastning. Balansen påverkas positivt när dem upplever att dem kan ta igen arbete genom 

att vara tillgängliga, men även genom att inte ha fasta gränser mellan arbetet och det övriga 

livet.  

4.1.7 Det övriga livet 

Livet utanför arbetet har för cheferna en stor betydelse, det är något som påverkar balansen 

positivt. Dem känner sig behövda, hemmet är för samtliga en plats där dem kan återhämta sig. 

Intervjupersonerna som har barn menar att det övriga livet ibland kan bli som ett arbete i sig 

men att det även är en försäkran, som får dem att tänka på annat än jobbet. Vanligt bland 

cheferna är att dem är trötta när dem kommer hem från arbetet och inte har orken till att göra 

allt dem skulle vilja. För småbarnsföräldrarna blir träningen många gånger lidande eftersom att 

dem vill hinna spendera tid med sina barn.  

När jag frågar Lisa om hon upplever att hennes arbete går in på hennes övriga liv säger hon att 

det tankemässigt kan göra det men nu när hon har barn blir det svårare att tänka på jobbet. 

Barnen får henne att tänka på annat även om det har varit tufft på jobbet. Även Hugo säger:  

Jag har kanske ofta prioriterat jobbet och kunnat prioritera det innan jag fick barn. Där är 

det en stor skiljelinje i mitt liv. Nu finns det något som alltid, alla dagar i veckan och alla 



32 

 

tider är viktigare än jobbet. Det gör ju också att man har lättare att ta ut dispansen, oavsett 

om det går bra på jobbet eller inte så har man något viktigt att komma hem till, någon som 

ställer en annan typ av krav och belönar på ett annat sätt än de man kan få jobbet (Hugo, 

taxibolag)  

Hoschild (2001) menar att föräldrar jobbar över allt mer eftersom att dem upplever hemmet 

som ytterligare en arbetsplats. Dem upplever hemmet som en plats med många krav och menar 

att dem på arbetsplatsen i större utsträckning kan slappna av och inte oroa sig över barnen. 

Utifrån mina resultat bland dem som har barn verkar inte detta vara anledningen till varför dem 

arbetar över. Många av cheferna som jag har intervjuat har en hög ambitions nivå och har haft 

svårt för att dra en gräns för vad som är ’’good enough’’. Dem försöker att arbeta till 16-17 för 

att kunna hämta barnen och spendera tid med dem. Tiden med barnen verkar för många vara en 

tid då dem inte tänker på arbetet. Även om det övriga livet har förväntningar på individerna är 

det något dem anser kunna styra själva och prioritera utifrån deras behov. Samtliga arbetar mer 

timmar eftersom att dem även arbetar på kvällarna men dem menar att arbetet sker efter barnen 

har gått och lagt sig.  

Det första jag brukar göra när jag kommer hem är att lägga mig på golvet och sedan leker 

man eller vad man nu hittar på. Det blir en helt annan del av livet, det är ett väldigt effektivt 

sätt att koppla av på när man kommer hem. Det är att lägga sig i en hög på golvet, då är det 

andra saker som är viktigt. Det är inte så många timmar som är från det att man kommer 

hem från jobbet till att min dotter ska gå och lägga sig, det är kanske 3 timmar. Då gäller 

det att vara på dem timmarna och hitta på saker. Det är också belönande på ett annat sätt 

än vad jobbet är. Jag skulle säga att det är en bra avkoppling. (Hugo, taxibolag)  

Både Lisa och Hugo upplever att de kan tänka på annat när dem spenderar tid med sina barn. 

Däremot nämner dem att det kan vara svårare att få tid för sig själv och hinna motionera. Detta 

är något dem skulle vilja göra mer men som ofta prioriteras bort. Resterande chefer som har 

äldre barn menar att det har blivit lättare att kombinera arbetslivet och det övriga livet nu när 

barnen är mer självständiga. Tidigare behövde dem ta ledigt när barnen var sjuka men nu kan 

dem stanna hemma själva när dem är sjuka. Cheferna med yngre barn menar att antingen dem 

själva eller deras partner får ta ledigt när barnen är sjuka. Har dem viktiga möten på arbetet får 

den andra partnern ta hand om barnen. Dem tar även hjälp av anhöriga en gång i veckan eller 

om barnen är sjuka för att just få arbetet och det övriga livet att gå ihop.  

Vidare menar samtliga chefer att livet utanför arbetet är viktigt och att dem skulle vilja ha mer 

tid till att göra saker dem tycker om. Många av cheferna är trötta efter arbetsdagen och sätter 

sig och tittar på tv i någon timme för att kunna återhämta sig. Även Emma som spenderar 

mestadels av hennes tid på basketen menar att den tid som blir över tar hon för att se på någon 

film. Utifrån resultaten är det tydligt att det inte alltid är lätt att hitta en balans mellan arbetet 

och det övriga livet. Det är vanligare att cheferna inte hittar någon balans då arbetet tar upp 

mycket av deras tid. Men cheferna menar att man som chef får räkna med att spendera fler 

timmar på arbetet. Det är något som samtliga hade förväntat sig innan dem började arbeta som 

chefer. Däremot kan detta variera beroende på vilken arbetsplats dem befinner sig på, vilket jag 

även kommer att gå in på i min tredje frågeställning.  
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4.2 Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och män när de kombinerar arbetet och 

privatlivet?   

I detta avsnitt kommer jag att redovisa om det har uppkommit att det finns skillnader mellan 

kvinnorna och männen när det kommer till att kombinera arbetet och privatlivet.  

4.2.1 Skiljer det sig mellan kvinnor och män? 

Det finns vissa skillnader i hur kvinnorna och männen jag har intervjuat väljer att kombinera 

arbetet och privatlivet. Resultaten visar inte på större skillnader men vissa saker hanteras på 

olika sätt. Tillgängligheten skiljer sig mellan manliga föräldrar och kvinnliga föräldrar, där 

kvinnorna är mindre tillgängliga. Det syns tydligt där kvinnan som inte har barn är lika 

tillgänglig som männen. En annan skillnad är att kvinnorna har svårare för att runda hörnen i 

arbetet medan männen använder sig av ett ’’good enough’’ tänk. Kvinnorna påpekar även att 

det är jämställt hemma men att dem ändå utför och oroar sig mer över hemmasysslorna än vad 

deras män gör. När det kommer till barnen anser både kvinnorna och männen att dem är 

delaktiga i barnens liv.  

Både Nordenmark (2002) och Noon, et al (2013) talar om att hushållen idag utgörs av två 

försörjare, där det inte längre endast är mannen som försörjer familjen. Det har gjort att 

diskussionen kring balansen mellan arbetet och det övriga livet har blivit mer aktuell idag, 

eftersom att det har blivit svårare att få ihop bägge sfärerna. Nordenmark menar även att 

människan idag ingår i flera olika sociala roller, som exempelvis anställd, förälder och 

hushållsarbetare. Det liknar vad mina resultat visar där chefernas partner också är sysselsatta 

vilket har gjort det svårare för dem att alla gånger få ihop arbetet och det övriga livet. Samtliga 

chefer har flera olika sociala roller där dem behöver prioritera vad som är viktigast i dagsläget. 

Rollen som vän kan för flera bli lidande där tid med familjen istället prioriteras.  

Nordenmark (2002) menar även att män och kvinnor som har barn och ett högt kvalificerat jobb 

även har en lägre nivå av psykisk ohälsa. Även detta syns i mina resultat där intervjupersonerna 

som har barn även har lättare för att inte tänka på jobbet efter arbetstiden. Medan till exempel 

Emma som inte har barn ofta tänker på arbetet och har mått dåligt periodvis. Vid sidan av arbetet 

har hon haft sporten att fokusera på men när både sporten och jobbet har känts dåligt har hon 

mått sämre.  

Vidare menar Nordenmark att dessa kvinnor och män inte lider av psykisk ohälsa eftersom att 

dem ingår i flera sociala roller. Ett bra jobb och en familj är för många ett tecken på framgång 

vilket kan påverka dem som inte har det negativt. Utifrån mina intervjupersoner kan jag se hur 

detta till viss del har påverkat Emma som inte har tid för att ingå i flera sociala roller. Det är 

endast basketen och arbetet hon har tid för just under säsongen. Däremot är inte familj något 

som hon nämner att hon saknar men hon hade önskat att hon hade haft tid till att sitta på ett fik 

någon gång efter jobbet. Kraven från både arbetet och basketen har gjort att hon nu överväger 

att istället spela basket på en lägre nivå. Emma säger ’’Jag har varit så otroligt stressad, jag får 

hjärtklappningar och panikångest attacker för att jag stressar så mycket. Sedan så mår jag inte 

bra, det är mycket med basketen. Att få ihop det här livet är jätte svårt.’’ 
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Utifrån mina resultat visar kvinnor och män skillnader på hur tillgängliga de är. Kvinnorna som 

har barn menar att dem har sagt till sina chefer att dem inte kommer vara tillgängliga efter 

arbetstiden. Männen som har barn är däremot tillgängliga och ser det inte som något problem 

eftersom att de inte är många som ringer efter arbetstiden. Dem menar att det sällan är någon 

som ringer och om någon ringer så är det akut. Vanligt bland kvinnorna är att dem kan läsa mail 

eller meddelanden och istället svarar dagen efter. Eftersom att de ändå vill se om något viktigt 

har hänt.  

Bergman & Gustafsson (2008) menar att det är svårare för kvinnor att vara tillgängliga eftersom 

att dem i större grad än männen är tillgängliga för sina familjer. Det liknar delvis mina resultat 

där exempelvis Lisa säger att det är jämställt hemma men att hon ändå tar på sig mer ansvar 

över hemmet. Även Hugo menar att hans fru blir mer stressad än honom när det kommer till 

hemmasysslorna. Men gemensamt för kvinnorna och männen är att dem prioriterar barnen och 

arbetar när barnen har gått och lagt sig.  

Bland vissa av cheferna är det männen som har tagit större ansvar när barnen varit mindre och 

hos andra är det kvinnorna. Carl berättar att även hans fru är chef men att hon arbetar betydligt 

mer. Han säger ’’när barnen var små så var det nog jag som tog hand om att köra barnen till 

förskolan och hämta och sådär’’. Hugo berättar att hans fru har sagt upp sig från jobbet för att 

ta hand om deras barn, eftersom att han är ny i chefsrollen och behöver fokusera på arbetet 

mycket nu det första året.  

Vidare menar Carl att han har lättare för att inte göra allt ’’by the book’’ som han kallar det. 

Han menar att han inte gör arbetet exakt som han borde utan istället gör det som är viktigt och 

har betydelse för resultaten av hans arbete. Han prioriterar att leverera något som är tillräckligt 

bra vilket han menar att hans fru inte skulle göra. Även Lisa menar att det bland kvinnor finns 

’’duktiga flickan syndromet’’, där kvinnor alltid vill leverera det bästa. Likt Emma som betonar 

att hon vill vara bäst på allt hon gör oavsett var hon är. Detta gör att flera av kvinnorna har 

högre krav på sig själva medans männen lättare kan göra ett arbete som är vad dem kallar ’’good 

enough’’.  

Rutherford (2001) menar att kvinnor anser långa dagar som besvärliga. Detta resonemang visas 

även i mina resultat där kvinnorna önskar att dem kunde arbeta några timmar mindre om dagen. 

Vidare menar Rutherford (2001) att kvinnor begränsas till att ha en högre position på grund 

utav familjeförpliktelserna. Det stämmer inte överens med mina resultat eftersom att kvinnorna 

har en chefsroll, flera av dem har haft det i flera år utan att familjeförpliktelserna har varit ett 

hinder.  

En annan skillnad bland kvinnorna och männen är de konflikter som uppstår med deras chefer. 

Männen talar positivt om deras egna chefer och nämner inget negativt om dem. Detta är något 

som jag inte märker bland kvinnorna. Två av kvinnorna som jag intervjuar har upplevt någon 

typ av konflikt med deras chefer. Lisa menar att de tog 3-4 år för henne och hennes chef att 

hitta varandra, innan dess var det mycket som hände. Under dessa år hade hon inte samma 

förtroende som hon har idag. Likaså säger Emma:  



35 

 

’’Det är något personligt mot mig som hon inte tål och jag vet inte om det har att göra med 

att jag är yngre och är tjej. Hon kan till exempel säga ’’du ska skicka ut det här för stöd och 

matchning som information, lägg upp det på arbetsförmedlingen’’ jag gör det men sedan 

ringer hon mig och säger ’’visste inte du att du inte fick göra det’’ och jag säger ’’men du 

sa ju att jag skulle göra precis så’’ sedan så skäller hon ut mig på möten framför alla.’’ 

Även Emma menar att det inte har varit lätt att prata med sin chef och därför har hon inget 

förtroende för henne idag. Det verkar vara vanligare att konflikter uppstår mellan kvinnliga 

chefer och deras överordnade än bland männen. Det kan även vara en av anledningarna till 

varför kvinnorna har högre krav på sig själva och inte lika lätt som männen lyckas utföra ett 

’’good enough’’ arbete. Relationen till deras chef kan ha en påverkan i detta och därför lägger 

dem ner mer tid på sitt arbete.  

Pleck et al. (1980) menar att föräldrar är dem som har upplever störst konflikter när de 

kombinerar arbetslivet och det övriga livet, där konflikterna uppstod på grund utav överdrivet 

många arbetstimmar, schemaläggningskonflikter och trötthet. Utifrån mina resultat är det inte 

endast föräldrarna som upplever störningar när de ska kombinera sfärerna. Emma som inte har 

barn upplever också svårigheter. Det Pleck et al. lyfter fram som anledningar till konflikterna 

syns även i mina resultat. Intervjupersonerna upplever att många timmar spenderas på arbetet, 

det är svårt att få ihop scheman och även tröttheten som gör att mindre motion utförs. Vidare 

säger Pleck et al. att männen i större utsträckning upplever konflikter kring arbetstimmarna och 

kvinnorna kring schemaläggningen. Bland mina resultat är arbetstimmarna en gemensam 

upplevd konflikt bland könen. Det uppstår mindre konflikter kring schemaläggning på grund 

utav flexibiliteten som samtliga har möjlighet till.   

4.3 Hur kan arbetsplatserna bidra till Work-Life balance? 

Som det framkommer i tidigare avsnitt finns det flera faktorer som påverkar chefernas balans 

mellan arbetet och det övriga livet. I följande avsnitt kommer jag att gå in på om arbetsplatserna 

har någon betydelse i detta och hur det påverkar chefernas Work-Life Balance. 

4.3.1 Arbetsförmåner  

Arbetsplatserna har en stor betydelse för hur de anställda ska trivas och hur de ska få ihop 

arbetslivet och det övriga livet. De kan bidra både positivt och negativt vid kombinationen av 

bägge sfärerna. Något som i mina resultat beskrivs som positivt är flexibiliteten som återfinns 

i samtliga företag. Intervjupersonerna menar att arbetsplatsen blir mer attraktiv om de erbjuder 

flexibilitet. Flexibiliteten underlättar för flera av cheferna till att kunna kombinera arbetet med 

det övriga livet.  

Arbetsplatserna kan enligt Glass & Estes (1997 refererat i Noon, et al. 2013, s 357) bidra till att 

individer får en balans mellan arbetet och det övriga livet genom att ha en familjevänlig policy. 

I den familjevänliga policyn kan de bland annat erbjuda ledighet vid graviditet, flexibla 

arbetstider men även göra det möjligt för anställda att gå ner i timmar, exempelvis från heltid 

till deltid. Detta syns även i mina resultat där arbetsplatserna på olika sätt bidrar med förmåner 
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som exempelvis partiell ledighet, ledighet vid graviditet, flexibilitet, företagshälsovård, 

arbetstimmar, fridagar och cyklar. 

Till att börja med påpekar alla intervjupersoner att deras arbete inte skulle fungera om inte de 

hade ett flexibelt arbetssätt. Cheferna som har barn kan lättare kombinera arbetet med hämtning 

och lämning av barnen på förskolan och skolan. De kan vara flexibla i sitt arbete om de uppstår 

behov från barnens sida, om de blir sjuka under dagen kan de åka hem och arbeta hemifrån. De 

kan även utföra privata angelägenheter som att gå till tandläkaren under arbetstid vilket de inte 

skulle hinna med annars. Samtliga chefer menar att flexibilitet är något som behövs i dagens 

arbetsliv.  

När jag frågar om det finns någon nackdel med flexibilitet menar vissa att dem endast ser 

fördelar med det. Hanna menar däremot att nackdelen i detta är att deras chefer inte kontrollerar 

hur mycket övertid de har arbetat. Vidare säger hon ’’vi får ju ha 60 timmar plus flex, men det 

är inte så att min chef ringer mig och frågar varför jag har 70 eller 80 timmar plus. Det är ingen 

som kollar det så det är inte bra. Det är enkelt att jobba för mycket. Svårt att ta ut tiden för det 

är svårt att vara ledig’’. Även Lisa påpekar att hon på hennes tidigare arbetsplats hade 120 plus 

timmar eftersom att hon kom tidigt och lämnade arbetet sent innan hon hade fått barn. Hon 

arbetade på en liten kommun och menar att hon hade för mycket ansvar där. Nu arbetar hon på 

en större kommun där dem istället är flera som delar på ansvaret kring olika arbetsuppgifter 

vilket har gjort att hon trivs mycket bättre. Som jag även tidigare har nämnt har cheferna mycket 

ansvar samtidigt som de har mycket frihet, vilket ibland inte går ihop för alla. Det verkar vara 

svårt för cheferna att endast arbeta 40 timmar eftersom att de har möjlighet till att vara flexibla. 

Kopplat till vad Hanna och Lisa säger kan det underlätta om deras överordnade agerar när de 

anställda har mer än 60 timmar i övertid. 

Grönlund (2007) menar att stress kan förhindras om individer har kontroll och inflytande över 

sitt egna arbete. Som både Lisa och Hanna nämner har kontrollen och inflytandet som de har i 

just arbetstiden inte alltid lett till något positivt för dem. Detta eftersom att dem har arbetat över 

mycket, arbetsplatsen hoppar inte in och säger något eftersom att cheferna själva kontrollerar 

sitt arbete. Utifrån resultaten verkar det vara positivt om arbetsplatsen sa till dem som arbetar 

över mycket eftersom dem anställda själva inte verkar hitta någon gräns. Även Emma säger 

’’de kontrollerar ju inte att jag jobbar, jag stämplar inte in någonting utan de förväntar sig att 

jag jobbar 40 timmar i veckan. Lisa berättar att dem på hennes nuvarande arbetsplats har en 

flexklocka, när de anställda stämplar in visar klockan hur många plus timmar eller minus 

timmar de har. Utifrån vad Lisa berättar verkar detta vara ett sätt som hjälper henne att hålla 

koll på sina arbetade timmar. Detta är något som även skulle kunna utnyttjas på andra 

arbetsplatser, eftersom att det verkar blir mer tydligt för arbetarna hur många timmar de har 

arbetat över när de syns på skärmen.  

Rutherford (2001) menar att långa arbetsdagar visar på engagemang, hårt arbete och lojalitet 

till organisationen. Det är en organisationskultur som finns på vissa arbetsplatser och leder till 

att anställda arbetar över. Utifrån mina resultat verkar inte detta vara en organisationskultur 

som finns bland intervjupersonerna. Det kan bero på flexibiliteten som gör att många utav dem 
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arbetar hemma på kvällen istället. Det verkar därför inte vara något dem gör för att visa lojalitet 

gentemot organisationen. Samtliga intervjupersoner menar att det är något dem gör för att inte 

hamna efter i arbetet.  

Hyman et al. (2003) menar att anställda vet vad dem skriver under på när de tackar ja till ett 

arbete. De vet att arbetet kommer innebära att ta med arbete hem och arbeta hemifrån och att 

det inte är ett 9-17 jobb som de tackar ja till. Det är även tydligt i mina resultat där cheferna 

som jag har intervjuat menar att dem visste vad en chefsroll innebar. De menar att chefer har 

mer arbete men att de är även därför dem kan kalla sig chefer. Hanna menar att arbetsgivarna 

däremot skulle kunna förtydliga vad som krävs av dem i arbetet och vad som ska prioriteras. 

Som jag tidigare har nämnt är arbetsuppgifterna otydliga vilket är ett övergripande mönster 

bland cheferna. Jag tror att tydligare arbetsuppgifter skulle underlätta både för arbetsgivaren 

och arbetstagaren, eftersom att de anställda skulle kunna fokusera på vad som är viktigast och 

leverera ett bättre arbete.  

En del arbetsplatser erbjuder partiell ledighet, vilket innebär att dem anställda kan gå ner i 

arbetstimmar fram till att barnen är tolv år, detta innebär även att lönen sjunker. Lisa testade 

detta under 1,5 år där hon arbetade en timme mindre om dagen men också fick mindre pengar. 

Enligt Lisa vara det svårt att kombinera partiell ledighet med chefsrollen eftersom att ingen kan 

ta över hennes rehab och personal ärenden, inte heller frågorna från hennes arbetsgrupp eller 

möten. Det är ett omfattande arbete som inte går att dela upp på. Hon menar att 

socialsekreterarna däremot lättare kan ta del av förmånen eftersom att de går att räkna ut hur 

många ärenden personen behöver ligga på i förhållande till dem som arbetar heltid. Därför är 

det även här till en fördel för arbetstagarna om arbetsuppgifterna är tydligare och dem vet vad 

som ska prioriteras. Lisa skulle under den tiden arbeta 87,5% men det slutade med att hon ändå 

arbetade 100% eftersom att hon hade svårt att avgränsa arbetet. Hon påpekar att det är en 

nackdel att chefer inte kan gå ner i tid. 

En del av cheferna har tillgång till en träningstimme i veckan, den timmen ska spenderas genom 

att utföra någon typ av motion. Detta är positivt för cheferna eftersom att det uppmuntrar dem 

till att motionera men även för dem som annars inte har tid. Vissa chefer har nämnt att träningen 

många gånger uteblir eftersom att tiden inte räcker till eller för att tröttheten tar över. 

Träningstimmen ger de anställda mer tid till att träna. Carl säger ’’jag själv utnyttjar den alldeles 

för sällan. Det kanske blir en, två gånger i månaden som högst. Det finns vissa som aldrig tar 

ut. Man får försöka tvinga dem att ta en träningstimme’’  

Hoschild (2001) menar att anställda inte alltid utnyttjar de förmåner som företag erbjuder. Detta 

på grund utav att det kan finnas en underliggande kultur om att anställda inte ska använda sig 

av förmånerna. Oftast behöver anställda kontakta cheferna för att få tillgång till förmånerna 

vilket också gör att många inte använder dem. Utifrån mina resultat verkar det inte vara kopplat 

till någon underliggande kultur som finns i företagen men mer att tiden istället läggs på jobb. 

Det finns inte utrymme för cheferna att ha en träningstimme och dem föredrar istället att arbeta 

på den tiden. En del chefer menar även att en timme inte räcker eftersom att tid spenderas på 

att ta sig till gymmet och därefter hem. Det verkar därför vara till fördel om arbetsplatserna 
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uppmuntrar sina anställda till att ta träningstimmen eller har det som ett krav, eftersom att de 

bidrar till de anställdas hälsa vilket i sin tur påverkar de arbete dem utför. Något som önskades 

från intervjupersonerna var ett gym på arbetsplatsen, detta menar dem hade motiverat dem till 

att träna. Dem menar att de hade varit enklare att få in träningen i vardagen då eftersom att de 

hade kunnat träna på lunchen eller utnyttjat träningstimmen. Ett övergripande mönster bland 

intervjupersonerna var att motion ansågs vara viktigt men något som det inte fanns mycket tid 

för, därför tror jag att detta hade varit en bra lösning.   

4.3.2 Tillgänglighet  

Något annat som arbetsplatserna kan göra för att bidra till Work-Life Balance är att ha tydligare 

regler kring tillgängligheten. Det är också en otydlig del och något som cheferna inte alltid vet 

hur dem ska förhålla sig till eftersom att det inte är tydliga regler. Carl säger:  

 

Min chef begär inte att jag ska vara tillgänglig. Men skickar hon ett mail och jag är dum 

nog att läsa mailet 19.00 då svara jag kanske, även om jag inte känner att det är akut […] 

man har inte satt tydliga spelregler på vad som egentligen gäller efter 17.00 […] det finns 

ingen uttalad policy att man ska svara på mail eller inte, det är definitivt något man bör se 

över. Det är något som lever lite där. 

Det verkar vara något som hade underlättat för dem som vanligtvis är tillgängliga. Det kan vara 

svårt att veta vad som gäller eftersom att deras egna chefer skickar mail efter 17.00. Hugo menar 

att han skriver mail på kvällen men att han sätter in en inställning så att dem skickas på 

morgonen istället. För honom är det viktigt att föregå med gott exempel och visa sina anställda 

att dem inte behöver vara tillgängliga efter 17.00. Det är något som även arbetsgivarna kan 

tänka på och sätta som en policy för att tydliggöra vad som gäller.  

 

Thomas et al. (2006) menar att mailen är lättåtkomlig eftersom att det går att komma åt på både 

telefoner och bärbara datorer. Det underlättar för multitasking och därför svarar anställa på mail 

när de är på möten, pratar i telefon eller är på semester. Vilket liknar mina resultat där Carl 

exempelvis endast har en arbetstelefon och inte en privat telefon. För honom är mailen lätt 

åtkomlig och kanske också en anledning till varför han är tillgänglig efter arbetstid.  

4.3.3 Stöd från organisationen 

Arbetsplatserna kan även bidra genom att stötta sina anställda, exempelvis när de vill använda 

förmåner som företagen erbjuder men även vid situationer som uppstår på arbetsplatsen. De 

intervjupersoner som nämner att de känner stöd från sin arbetsplats om det uppstår något utanför 

arbetet upplever också att de trivs på arbetsplatsen. 

Emma menar att en av anledningarna till varför hon inte trivs på sin arbetsplats är för att hon 

inte har känt att ledningen stöttat henne. När hon har varit i konflikter med sin egna chef har 

inte hon känt att hon har någon att vända sig till, på grund utav en händelse som hände på en 

hälsoresa med företaget.  
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Det var en incident förra året då vi åkte på en hälsoresa vilket var super kul fram tills att 

en av områdescheferna här blev för full och började gå på mig och på mina kollegor och 

hotade de. VD:n backade detta och säger att ’’han kommer att stanna kvar som 

marknadsområdeschef och hade jag fått göra om det hade jag gjort samma sak’’. Ända 

sedan detta hände så har jag tappat förtroende för ledningen. Jag sa också till dem att 

varför vill man jobba på ett företag som detta, om ni har kvar honom så validerar ni hans 

beteende, jag vill inte jobba i en sådan organisation. (Emma, bemanningsföretag) 

Ovanstående visar att ett stöd från arbetsplatsen hade ändrat situationen för Emma. När 

arbetsplatsen accepterar marknadsområdeschefens beteende visar dem att det är okej att bete 

sig dåligt gentemot sina anställda. Emma menar att företaget inte tar vara på sin personal, dem 

ser inte sina anställda som betydelsefulla och därför är det många som väljer att byta jobb. 

Även hon har valt att byta jobb. Det beror på händelsen men även att det på hennes kontor 

skedde ett chefsbyte i januari, vilket inte har varit det bästa chefsbytet enligt henne.  

Allen (2001) menar att individer påverkas negativt när de inte får stöd av organisationen vid 

familjerelaterade problem. Individer som inte får stöd upplever mer konflikter mellan arbetet 

och familjen och känner även lägre arbetstillfredsställelse. Utifrån mina resultat har det visat 

uppstå stora konflikter även när arbetsplatsen inte stöttar individer vid saker som händer på 

arbetsplatsen, som för exempelvis Emma. Andra chefer menar att deras arbetsplatser är 

förstående för småbarnstiden som kräver flexibilitet och tid ifrån arbetet. Bland flera nämns 

det hur viktigt det är med en öppen dialog med sina kollegor om hur det ser ut hemma. Dem 

menar att det hade varit problematiskt om arbetsplatsen inte var förstående eftersom att flera 

har barn.  

Allen (2001) menar även att den anställdes upplevelse av arbetsplatsen inte baserar sig på 

vilka förmåner de har, det handlar mer om hur organisationen är i helhet och om de stöttar vid 

familjerelaterade problem. Det är något som märks i mina resultat eftersom att flera nämner 

hur stöttande arbetsplatsen är när det uppstår saker med barnen. Erik hade exempelvis en 

krisperiod när dottern fick diabetes. Han menar att arbetsplatsen agerade och hjälpte till med 

allt som behövdes. Lisa säger ’’väldigt positivt hos min chef är att hon är förstående för livet 

utanför och förstår att det också finns. Och att det kommer saker som påverkar, det blir inte 

sura miner om jag säger att jag behöver stanna hemma för vård av barn en dag liksom. Hon 

har själv haft barn och vet att jag gör mina grejer ändå’’ Även andra chefer talar om att deras 

arbetsplatser har stöttat vid familjeproblem, vilket är något som påverkar cheferna positivt.  
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

Avslutningsvis kommer jag att redogöra för vad jag har kommit fram till utifrån mina 

frågeställningar. Jag kommer även att diskutera vad som kunde ha gjorts bättre under 

uppsatsens gång.  

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur chefer upplever att de kombinerar arbetslivet 

och privatlivet. Jag vill lyfta fram de faktorer som påverkar cheferna i deras förhållningssätt. 

Vidare vill jag även se om det skiljer sig mellan könen och ta reda på vilken funktion 

arbetsplatserna har för chefernas upplevelse. Resultaten visar att cheferna upplever att det 

ibland är svårt att kombinera sfärerna eftersom att arbetet många gånger tar över. Detta leder 

till att mindre tid spenderas på det övriga livet, där arbetet på ett eller annat sätt alltid följer 

med. Det visar sig följa med både mentalt och fysiskt där arbete även utförs på kvällar och 

helger. Jag tycker att jag har lyckats uppnå mitt syfte genom mina tre frågeställningar, jag 

kommer nu att gå in mer på varje fråga för sig och redogöra för vad jag har kommit fram till. 

 

Vilka faktorer har betydelse för att nå en balans mellan arbetslivet och privatlivet? 

Faktorer som var viktiga för cheferna vid balansgången mellan arbetslivet och privatlivet var 

till att börja med arbetsuppgifterna. Det framkom tydligt otydliga arbetsuppgifter vid en hög 

arbetsbelastning påverkade cheferna negativt i början av deras chefskarriär. Dem menar att det 

i början är svårt att veta vad som ska prioriteras och många gånger leder det till att dem istället 

ställer högra krav på sig själv. Detta påverkar balansen mellan arbetet och det övriga livet 

negativt, där arbetet tar upp en stor del av tiden men även mentalt. Det verkar vara viktigt för 

cheferna att få en bra start på arbetsplatsen med en introduktion och tydligare uppgifter för att 

underlätta arbetet. Cheferna som däremot haft chefsrollen i flera år menar att det inte påverkar 

dem lika mycket längre. Dem har med tiden lärt sig vad som ska prioriteras. 

Därefter togs tidsbristen upp, där cheferna upplever att tiden inte alltid räcker till för att slutföra 

alla arbetsuppgifter. Därav har ett ’’good enough’’ tänk skapats bland cheferna som innebär att 

dem ska utföra ett tillräckligt bra arbete eftersom att tiden inte tillåter mer än så. Denna strategi 

har underlättat för flera av cheferna i deras förhållningssätt mellan arbetet och det övriga livet, 

där dem har nöjt sig med ett tillräckligt bra arbete för att kunna lämna arbetsplatsen en viss tid.  

 

En tredje faktor som påverkar cheferna är den mentala stressen som skapas av arbetet och 

påverkar dem även i hemmet. Den mentala stressen gör att cheferna inte helt kan släppa arbetet 

i deras övriga liv. Resultaten visar att dem som små barn lättare kan släppa arbetet eftersom att 

dem istället lägger all fokus på sina barn. Chefen som inte har barn upplever däremot inte på 

samma sätt att hon kan släppa arbetet.  

En annan faktor var arbetets betydelse och hur den påverkar cheferna i balansen mellan arbete 

och det övriga livet. I detta avsnitt märktes hur arbetet hade en stor betydelse för samtliga och 
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därför även många gånger tillåtit det ta över deras privata liv. Något annat som lyftes upp i detta 

avsnitt var innebörden av arbetsgivarna och kollegor som för många var viktigt. De som hade 

bra arbetsgivare och bra kollegor trivdes även bättre på sina arbetsplatser. Personer som hade 

sämre arbetsgivare upplevde att de påverkade trivseln i arbetet till det sämre.  

Ännu en viktig faktor är flexibiliteten, där dem flesta cheferna menar att detta har hjälpt dem 

att kunna kombinera arbetet och det övriga livet. Även om flexibiliteten tillåter cheferna arbeta 

på kvällarna menar cheferna att det är något positivt för dem. Det positiva är att dem kan gå 

tidigare från jobbet för att exempelvis hinna till basketträningar eller för att hämta barnen från 

förskolan. Emma som har en obegränsad flexibilitet upplever däremot att det har påverkat 

negativt. Det negativa är att hon har valt att skriva på ett kontrakt med ett basketlag som hon i 

efterhand har ångrat. Hon skrev på kontraktet eftersom att hon insåg att hon skulle hinna både 

träna och arbeta men detta har istället bidragit till stress i hennes liv.  

Även tillgängligheten tas upp som en faktor där flera av cheferna var tillgängliga efter 

arbetstiden och det uppkom hur otydliga reglerna var kring tillgängligheten. Flera av cheferna 

menar att det borde finnas tydligare regler kring vad som gäller för tillgängligheten. Även här 

tar vissa av cheferna på sig mer arbete eftersom att dem inte vet vad som gäller. Men vissa har 

även själva satt en gräns och sagt till sina chefer att dem inte kommer att vara tillgängliga efter 

arbetstid, detta har påverkat dem positivt. De som är tillgängliga menar att de inte påverkar dem 

i deras övriga liv förutom när det är hög arbetsbelastning.  

Slutligen togs det övriga livet upp och hur det påverkar cheferna. Det övriga livet visade sig 

vara ett effektivt sätt för cheferna att återhämta sig och känna sig behövda. Faktorerna som 

påverkar cheferna i balansen mellan arbetslivet och privatlivet är flera, det framkommer tydligt 

att arbetet är den sfären som tar mest av deras tid och som många gånger går in på deras övriga 

liv. Det övriga livet är den sfären som förklaras som mindre besvärlig och kravlös. Även om 

det övriga livet har förväntningar menar cheferna att det är något som dem själva kan styra över. 

Tyngdpunkten ligger i att arbetsbelastningen skapar dem största konflikterna hos cheferna.  

Vilka skillnader finns det mellan kvinnor och män när de kombinerar arbetet och 

privatlivet? 

De skillnader som framkom var främst mellan cheferna som hade barn och chefen som inte 

hade barn. Men även mellan manliga chefer med barn och kvinnliga chefer med barn. 

Skillnaden var att männen i större utsträckning var tillgängliga än kvinnorna. Kvinnorna 

verkade ha lättare för att säga ifrån och visa sin chef att de inte skulle vara tillgängliga efter 

arbetstiden. Mellan kvinnan utan barn och männen med barn var skillnaden den psykiska 

ohälsan. För männen var barnen något som fick dem att släppa på tankarna relaterade till arbetet 

när de var hemma. För kvinnan utan barn var det däremot svårare att inte tänka på arbetet 

utanför arbetstiden. 
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Hur kan arbetsplatserna bidra till Work-Life balance?  

Under denna frågeställning visar det tydligt hur arbetsplatserna har en stor inverkan på 

chefernas Work-Life Balance. De flesta cheferna betonade hur deras arbetsplatser var 

förstående vid privata problem som uppstod som kunde påverka i arbetet. Flera av cheferna 

talade positivt om detta och menar att det underlättar speciellt för dem som har barn, eftersom 

att de var vanligare att dem behövde det stödet. Det visades även tydligt att de personer som 

inte fick stöd vid saker som skedde på arbetsplatsen inte heller trivdes. Stödet har visat sig vara 

en viktig del, där personer som får stöd har visat sig ha en positiv attityd gentemot sin 

arbetsplats. De som har barn har känt att stödet underlättar vid kombinationen av arbetet och 

det övriga livet. Den förståelsen som arbetsplatsen yttrar är till stor fördel. Medan chefen som 

inte känner att hon har stöd från arbetsplatsen upplever att det påverkar henne negativt eftersom 

att hon trivs sämre på arbetet.   

Slutligen skulle jag säga att cheferna upplever att de tidvis kombinerar arbetslivet och det övriga 

livet på ett tillfredsställande sätt. Vid högre arbetsbelastning upplever cheferna att det är svårare 

att kombinera sfärerna. Under dessa perioder arbetar dem hemma på kvällarna och även helger. 

Det som kompenserar upp övertidsarbetet menar dem är att dem har bra arbetsgivare och 

kollegor. Det övriga livet är för dem som har barn den del som ger dem ny energi och som 

belönar dem positivt. Chefen som spenderar tiden utanför arbetet på basketen upplever att det 

är svårt att kombinera bägge sfärerna. Detta har gjort att hon ska byta jobb och sluta på basketen 

för att göra en förändring i hennes liv.  

5.2 Diskussion 

Utifrån mina tre frågeställningar var de flesta frågorna som ställdes till intervjupersonerna 

inriktade på arbetet och det övriga livet. Detta eftersom att det fanns många delar inom bägge 

sfärerna som jag ville få med. Det var bland annat frågor kring arbetstiderna, trivseln i arbetet, 

flexibiliteten, tillgänglighet. I det övriga livet var det frågor kring hur en vanlig dag såg ut, om 

personen hade fritidsaktiviteter, hur viktigt livet utanför arbetet var och fler därtill. Jag valde 

att inte ha frågor kopplade till könen och att istället endast jämföra männens och kvinnornas 

upplevelser utifrån vad cheferna sa vid intervjuerna. Detta tror jag kan vara en av anledningarna 

till varför den frågeställningen blev kortare men också för att det inte framkom några större 

skillnader. Den sista frågeställningen anser jag är kort och koncist men det framkommer även 

tydligt vilken funktion arbetsplatsen faktiskt har. Huvudfokuset för själva studien var hur 

cheferna upplever att de kombinerar arbetslivet och det övriga livet, vilket även har gjort att 

den första frågeställningen är mer omfattande där det fanns flera delar att inkludera.  

Ytterligare forskning på detta område skulle vara att fokusera mer på arbetsplatserna och 

ledningen för att ta reda på om dem är medvetna om hur mycket dem kan påverka sina anställdas 

balans mellan arbetet och det övriga livet. Det skulle vara intressant att få deras perspektiv i 

detta och se varför just chefernas arbete är otydligt format. Kan det vara att arbetsplatserna och 

ledningen inte är informerade om hur situationen för cheferna ser ut?  
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Intervjuguide 

Bakgrundsinformation  

 

Om arbetet:  

Hur kommer det sig att du jobbar just på denna arbetsplats?  

Vad har du för arbetsuppgifter?  

Hur ser en arbetsdag ut för dig?  

Måste du rapportera ditt arbete? Hur ofta? 

Tycker du att tiden räcker till för att utföra dina arbetsuppgifter? 

Hur många timmar jobbar du i veckan?   

Hur många timmar i veckan ska du arbeta enligt ditt anställningskontrakt?  

Händer det att du behöver jobba över? Vad finns det för anledningar till att jobba över?  

Tar du ut dina plus timmar? 

När du är på arbetet hinner du ta lunch? 

Är du tillgänglig under lunch tid?  

Hur trivs du på ditt arbete? 

Vad har arbete för betydelse för dig?  

Har du möjlighet att vara flexibel i ditt arbete?  

Har det en negativ inverkan på dig?  

Har det en positiv inverkan på dig? 

På vilket sätt skulle du säga att den hjälper dig att kombinera arbetet och fritiden? 

 

Behöver du som chef vara tillgänglig för arbetet utanför din arbetstid?  

Har du upplevt att ditt arbete går in på ditt liv utanför arbetet?  

Har du upplevt att ditt liv utanför arbetet går in på ditt arbete?  

Vad finns det för krav på dig som chef?  

Hur ser du på dessa krav?  

Tycker du att det finns informella krav på dig som chef? 

Skulle du säga att du släpper chefsrollen utanför arbetstiden?  

Hur ser det ut om du är sjuk och borta från jobbet en dag?  

Om det övriga livet:  

 

Hur ser en vardag ut för dig?  

Hur ser kraven ut i det övriga livet?  

Finns det förväntningar på dig utanför arbetet? 

Har du fritidsintressen eller fritidsaktiviteter som du deltar i varje vecka?  

Tycker du att din tid räcker till i vardagen? 

Hur högt värderar du livet utanför arbetet?  

Känner du att livet utanför arbetet känns som ytterligare ett arbete?  

Händer det att du arbetar hemifrån för att få saker gjorda hemma också? 

Hur gör du för att kombinera ditt arbete och ditt övriga liv på ett tillfredsställande sätt?  

Finns det något du hade kunnat ändra på för att få en bättre kombination? 

Vad skulle du säga är balans för dig?  

Hur skulle du beskriva ideal livet om du räknar in både arbetet och livet utanför arbetet(din 

fritid)? 
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Känner du att du kan släppa arbetet helt på din fritid?  

Släpper du din fritid helt när du arbetar? ’ 

Hur skulle en lördag se ut hos dig?  

Har du någon gång kommit på dig själv arbeta under helgen?  

 

Om arbetsplatsen:  

Har du upplevt att din arbetsplats är förstående om det uppstår något i ditt övriga liv? 

Hur skulle du säga att kulturen ser ut på din arbetsplats?  

Om det uppstår något i ditt privatliv vart vänder du dig då om du behöver stöd? 

Har det pratats om Work-Life Balance på företaget?  

Finns det något som du skulle säga att din arbetsplats erbjuder för att bidra till en bra 

kombination av arbetet och ditt övriga liv? 

Finns det något annat som du skulle vilja att din arbetsplats erbjuder som kan bidra till en bra 

kombination av arbetet och ditt övriga liv?  

Är det möjligt för dig att ta semester när du vill under året? 

Hur skulle du säga att dina chefskollegors situation ser ut?  

 

 

Finns det något annat som du själv vill tilläga som jag inte har tagit upp?  

 

Tack för din tid och för att du ville delta i min studie.  

 

 


